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PREAMBUL 
 

1. SCOPUL ȘI OBIECTIVELE IICCMER 
În conformitate cu H.G. 1372/2009, cu modificările şi completările ulterioare, Institutul 

de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) are 

următoarele obiective determinante: 

• administrarea şi analizarea, de o manieră riguroasă şi științifică, 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; 

• 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; 

• dezvoltarea şi încurajarea cercetării ştiinţifice şi studiul avansat în domeniul 

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

standardele internaţionale; 

• culegerea, arhivarea şi publicarea documentelor referitoare la exilul românesc 

din perioada 1940-1989; 

• 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; 

• colaborarea cu alte instituţii abilitate în vederea organizării de activităţi 

muzeale sau expoziţionale atât la nivel naţional, cât şi la nivel internaţional, 

precum şi sprijinirea unei reţele naţionale a memorialelor rezistenţei şi luptei 

anticomuniste; 

• constituirea şi gestionarea bazelor naţionale de date privind: bibliografia despre 

comunismul românesc, monumentele şi spaţiile memoriale, luptătorii 

anticomunişti şi victimele comunismului. 

IICCMER și-a desfășurat activitatea în anul 2020 pornind de la o serie de principii 

directoare: 

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

România la un nivel de performanţă comparabil cu cel existent la instituții 

similare internaționale; 
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• permanenta comunicare a rezultatelor cercetării către publicul din Romania și 

comunitatea științifică; 

• realizarea unei serii de proiecte educaţionale (școli de vară, workshop-uri, 

conferinţe, al căror scop fundamental a fost dezbaterea consecințelor negative 

ale regimului comunist în România; 

• sprijinirea tinerilor cercetători din România prin organizarea unui program de 

burse de studiu; 

• stabilirea unui sistem de parteneriate cu instituţii de profil similar din ţară şi din 

străinătate, cu fundaţii şi organizaţii naţionale şi internaţionale, cu instituţii de 

stat sau private care deţin materiale relevante în vederea studierii comunismului 

din România sau organizează evenimente culturale relevante pentru publicul larg 

cu tematici asemănătoare sau adiacente; 

• acordarea de sprijin instituţional pentru victimele represiunii comuniste, prin 

soluţionarea de petiţii; 

• sprijinirea politicilor de memorializare prin demersuri în vederea organizării unui 

spaţiu memorial la fosta închisoare politică de la Râmnicu Sărat, dar și a altor 

spații de memorie recentă; 

• realizarea unui raport final anual care sintetizează rezultatele activităților 

Institutului. 

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

• Acordarea de sprijin victimelor regimului comunist sau al rudelor acestora prin 

acordarea de consultanţă juridică, demersuri de arheologie contemporană, 

realizarea de interviuri, proiecte muzeal-memoriale şi de cercetare pentru 

cinstirea memoriei celor care au suferit pe parcursul celor 45 de ani de dictatură 

comunistă în România. 

• Îmbunătățirea transparenței instituției, atât în interior (prin îmbunătăţirea 

semnificativă a tuturor procedurilor operaționale și comunicarea acestora 

angajaților), cât și spre public, mai ales prin comunicare permanentă pe toate 

canalele (pagină proprie de internet, cont FB, articole în presă, emisiuni radio și 

TV etc.), dar și prin organizarea unor concursuri de manuscrise, traduceri și 

proiecte. Activitatea Institutului s-a diversificat prin proiecte educaționale 

vizând sporirea interesului pentru studiul perioadei comuniste, dar și mărirea 

gradului de conștientizare a publicului larg asupra caracterului criminal și 

ilegitim al regimului totalitar. În acest scop, IICCMER a derulat campanii de presă 

și a susținut publicarea unor noi titluri din bibliografia națională și internațională 

privind comunismul. 

• Organizarea de colocvii, seminarii, conferinţe şi dezbateri, atrăgând participanţi 

de prestigiu şi experţi din domeniile conexe, pe teme de istoria comunismului 

românesc.  
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• Susținerea unei bogate activități publicistice, care a presupus valorificarea 

activităţii de cercetare proprii ori sprijinirea unor cercetări externe. IICCMER a 

contribuit decisiv la publicarea a numeroase volume de autor, anuare, 

memorialistică, traduceri, ediţii de documente, ale unor autori români şi străini 

consacraţi, pe teme legate de ideologia comunistă, politicile sociale, culturale 

sau represive ale statului comunist etc. 

• Continuarea activităţilor legate de cercetarea arhivistică și de istoria orală, pe 

care IICCMER le promovează prin intermediul publicaţiilor proprii sau cele 

externe. 

• Concentrarea proiectelor de cercetare și a celor educaționale în mediul online, 

prin crearea unui nou site instituțional, cu accent preponderent pe aceste două 

componente, precum și prin crarea unor noi site-uri și platforme web, prin 

digitizarea materialelor arhivistice și a publicațiilor din perioada comunistă. 
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2. PROBLEME DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE LA ÎNCEPUTUL ANULUI 

2020 
• În ianuarie 2020, nu exista o structură de cercetare și investigație organizată și 

funcțională sau un plan anual de cercetare aprobat de conducerea instituției, 

care să fi condus la proiecte relevante în care să fie implicați cercetători din 

cadrul Institutului. Situația haotică specifică ultimilor ani a făcut ca multe 

proiecte inițiate anterior să nu fie finalizate. 

• În 2020 s-a accentuat nevoia de personal suplimentar. Activităţile şi proiectele 

pe care IICCMER le-a avut în vedere au fost restrânse la personalul de care 

dispunem (19 funcții ocupate din cele 36 prevăzute prin lege). Prin urmare, 

proiecte esențiale pentru menirea legală a Institutului nu au putut fi demarate, 

continuate sau realizate pentru că nu dispunem de personal suficient, atât la 

nivel de cercetare, cât și pe plan administrativ. Astfel, IICCMER are schemă doar 

12 cercetători din 19 posturi prevăzute de organigramă. Tot așa, la începutul 

anului 2020, IICCMER s-a aflat în situația de a nu dispune de un aparat 

administrativ, ceea ce a făcut aproape imposibilă desfășurarea activității. 

Organizarea concursului pentru ocuparea posturilor administrative a fost blocată 

de instaurarea „stării de urgență”, generată de pandemie.  

• Activitatea IICCMER pe parcursul anului 2020 a fost îngreunată și în anumite 

cazuri blocată de contextul pandemiei de Covid19. Instaurarea stării de urgență 

și ulterior a stării de alertă a dus la închiderea temporară a bibliotecilor 

(Biblioteca Academiei Române, Biblioteca Națională a României, Biblioteca 

Central Universitară „Carol I” București) și a arhivelor (Arhivele Naționale ale 

României, Arhiva Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, 

Arhiva Administrației Naționale a Penitenciarelor, Serviciile Județene ale 

Arhivelor Naționale), ceea ce a îngreunat și întârziat multe dintre proiectele 

aflate în derulare în cadrul IICCMER. Mai mult decât atât, impunerea unor 

restricții de circulație a făcut dificilă deplasarea pe teren a experților IICCMER, 

fapt ce a împiedicat desfășurarea proiectelor conform planificărilor inițiale. 

• Anul 2020 a adus noi probleme legate de imobilul fostului Penitenciar Râmnicu 

Sărat, aflat în administrarea IICCMER. La începutul anului 2020, situația se 

prezenta astfel: nu exista nicio persoană responsabilă cu proiectul reabilitării 

fostului penitenciar; între 2018-2020 nu fuseseră întreprinsă nicio acțiune sau o 

activitate aferentă proiectului; în bugetul pentru anul 2020 nu fuseseră solicitate 

și nici alocate fonduri în cadrul proiectului, neexistând astfel nicio sursă de 

finanțare a proiectului; toate avizele și certificatele erau expirate (certificat de 

urbanism, autorizații de demolare, expertize etc.). Mai mult decât atât, în 

februarie 2020 intemperiile au dus la prăbușirea acoperișului central. Cu toate 

acetea, în cursul anului 2020 s-au întreprins toate măsurile în vederea remedierii 

situației regăsite.  
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I. CAMPANII DE INVESTIGAȚII 

 

1. Memoria materială a represiunii din perioada comunistă: Canalul 

Dunăre-Marea Neagră. Cercetarea ruinelor din spaţiul atribuit 

fostei colonii de muncă forţată de la Peninsula 

Loc  Constanța 

Perioada de 

implementare 

Octombrie-noiembrie 2020 

Descriere Proiectul a pornit de la premisa că ruinele fostelor colonii se 

constituie în memorie materială a sistemului concentraţionar 

comunist şi a perioadei ulterioare, a cărei analiză arheologică, 

în relaţie cu alte forme de memorie (surse istorice, memorii 

etc.), poate contribui la o înţelegere mai nuanţată a unui 

segment din trecutul recent al României. Proiectul continuă 

demersul iniţiat în anii 2014 şi 2015, sub egida Institutului de 

Investigare a Crimelor Comuniste și Memoria Exilului 

Românesc, de cercetare a spaţiului atribuit fostei colonii de 

muncă forţată de la Galeşu (com. Poarta Albă, jud. Constanţa). 

Cercetările de suprafață efectuate atât în perimetrul atribuit 

fostei colonii, cât și în zona înconjurătoare, au documentat 30 

de structuri certe, patru structuri incerte, precum și diverse 

urme materiale din perioada ulterioară funcționării coloniei de 

muncă forțată – ruine industriale, diguri, bazine, halde imense 

de pământ etc. Investigarea arheologică a două dintre 

construcții a conturat o imagine a fostei colonii de muncă ca o 

reţea de structuri de mari dimensiuni, al căror sistem 

constructiv combină utilizarea pietrei, cimentului, cărămidei. 

Această imagine se aşterne oarecum oblic în raport cu 

documentele oficiale şi descrierile din lucrările 

memorialistice, fapt care pune problema relaţiei dintre 

amintire, uitare, memorie colectivă şi memoria materială a 

spaţiului ruinat. Totodată, analiza contextuală a biografiei 

ruinelor a dus la evidențierea unor aspecte ignorate de 

discursurile istorice și de politicile memoriei, contribuind la o 

altfel de înțelegere a Canalului Dunăre-Marea Neagră: (1) 

contrastul dintre durata relativ scurtă a funcţionării coloniei în 
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forma sa „modernizată” (conform mărturiilor, ridicarea 

structurilor din cărămizi a început de abia în anul 1952) şi 

dorinţa de sedentarizare, stabilitate, trăinicie şi eternitate a 

proiectului, citită în efortul de a ţese o reţea de canalizare, în 

succesiunea operaţiilor de construire a clădirilor şi în efortul 

depus; (2) momentul zidirii şi durata funcţionării spaţiului 

represiv al coloniei de muncă se constituie într-un timp 

„profetic” al peisajului comunist ce a urmat. În anul 2020, 

demersul a fost extins prin investigarea ruinelor din spaţiul 

atribuit coloniei de muncă forţată de la Peninsula. 

Beneficiari Proiectul se adresează atât comunităţii academice, cât şi 

publicului interesat de represiunea din perioada comunistă. De 

asemenea, demersul proiectului este relevant pentru istoria şi 

identitatea comunităţii locale. Totodată, prin descrierea 

contextului material al represiunii, proiectul este important şi 

pentru deţinuţii supravieţuitori cât şi pentru urmaşii acestora. 

Nu în ultimul rând, proiectul se adresează autorităţilor locale 

şi serviciilor deconcentrate al Ministerului Culturii, 

responsabile pentru protecţia patrimoniului. 

Parteneri Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, Bucureşti 

Muzeul Naţional de Istorie a României 

Impact A fost întocmit unui raport de cercetare arheologică care a fost 

pus la dispoziția publicului larg prin intermediul site-ului 

IICCMER 

Perspective Proiectul va continua și în 2021 prin campanii de investigații 

asupra coloniilor de la Canalul Dunăre-Marea Neagră, cât și 

asupra Penitenciarului Râmnicu Sărat 

Promovarea 

acțiunii/proiectului 

https://www.iiccmer.ro/comunicat-de-presa-rezultatele-

cercetarii-arheologice-pentru-investigarea-urmelor-materiale-

din-zona-fostei-colonii-de-munca-de-la-peninsula/  

 

2. Apel către rudele şi urmaşii deţinuţilor politici decedaţi în 

colonia de muncă Periprava 

Loc  București 

Perioada de 

implementare 

Octombrie-decembrie 2020 

Descriere În anii 2013 şi 2015-2019, Institutul de Investigare a Crimelor 

Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER) a 

https://www.iiccmer.ro/comunicat-de-presa-rezultatele-cercetarii-arheologice-pentru-investigarea-urmelor-materiale-din-zona-fostei-colonii-de-munca-de-la-peninsula/
https://www.iiccmer.ro/comunicat-de-presa-rezultatele-cercetarii-arheologice-pentru-investigarea-urmelor-materiale-din-zona-fostei-colonii-de-munca-de-la-peninsula/
https://www.iiccmer.ro/comunicat-de-presa-rezultatele-cercetarii-arheologice-pentru-investigarea-urmelor-materiale-din-zona-fostei-colonii-de-munca-de-la-peninsula/


9 
 

desfășurat mai multe campanii de cercetări arheologice în 

localitatea Periprava, judeţul Tulcea. Acestea s-au derulat în 

perimetrul cimitirului sătesc, în zona în care au fost îngropaţi 

deţinuţii politici şi de drept comun care au decedat în colonie 

în intervalul 1957-1968. Efectuate cu mijloacele specifice 

arheologiei contemporane, cercetările au avut drept scop 

identificarea mormintelor foştilor deţinuţi politici, exhumarea 

și recuperarea rămășițelor lor pământești. În această acţiune 

institutul a colaborat cu Secția Parchetelor Militare din cadrul 

Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, unde 

se află în lucru un dosar penal deschis în urma unei sesizări 

înaintate de IICCMER. Având în vedere informațiile apărute în 

presă în luna septembrie, IICCMER este abilitat sa transmită 

următorul Raport privind rezultatele şi consecinţele 

cercetărilor şi investigaţiilor arheologice de la Periprava, 

derulate sub egida IICCMER aici. În urma cercetărilor 

arheologice efectuate până în prezent au fost exhumate 

osemintele a 51 de persoane, cel mai probabil aparţinând 

deținuților politici decedaţi la Periprava. Rămășițele 

pământești recuperate au fost depuse pentru analize și 

examinări de specialitate la Institutele de Medicină Legală din 

Iași și București. Scopul esenţial al acestui demers îl reprezintă 

realizarea testelor ADN pentru persoanele decedate, în 

vederea identificării acestora. Pentru ca acest fapt să fie 

posibil, este necesară recoltarea unor probe comparative de la 

rudele și urmașii în viață ai victimelor. Toate costurile pentru 

aceste analize sunt suportate de către stat. 

Beneficiari Familiile foștilor deținuți politic care au decedat în colonia de 

muncă de la Periprava. Publicul larg. 

Parteneri - 

Impact Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria 

Exilului Românesc are în vedere identificarea 

familiilor/rudelor foștilor deținuți politic care au decedat în 

colonia de muncă de la Periprava, în vederea identificării, prin 

intermediul testărilor ADN, persoanelor ale căror oseminte au 

fost exhumate în urma cercetărilor arheologice derulate la 

Periprava. 

Perspective IICCMER va continua să identifice familiile/rudele foștilor 

deținuți politic din colonia de muncă de la Periprava. 
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Promovarea 

acțiunii/proiectului 

https://www.iiccmer.ro/apel-catre-rudele-si-urmasii-

detinutilor-politici-decedati-in-colonia-de-munca-periprava/  

 

II. PROIECTE MUZEALE 

 

Muzeul Memorial Râmnicu Sărat. Închisoarea tăcerii (1945-1963) 

Loc  București, Râmnicu Sărat 

Perioada de 

implementare 

Permanent 

Descriere Închisoarea de la Râmnicu Sărat este atestată documentar din 

octombrie 1901. De la înființare până în 1938, ea a găzduit 

deținuți de drept comun cu pedepse de până la doi ani. Primii 

deținuți politici au fost semnalați în timpul dictaturii regelui 

Carol al II-lea. După instalarea regimului comunist, aici au fost 

închiși o serie de membri marcanți ai partidelor politice (Ion 

Mihalache, Corneliu Coposu, Ion Diaconescu ș.a), precum şi alți 

„indezirabili”. Penitenciarul a fost închis oficial în aprilie 1963, 

iar supraviețuitorii au fost trimiși în alte închisori sau în 

domiciliu obligatoriu, sub atenta supraveghere a Securității. 

Închisoarea a fost folosită ulterior ca depozit. 

Închisoarea de la Râmnicu Sărat a reprezentat unul dintre 

punctele importante ale represiunii comuniste, regimul de 

izolare totală practicat aici contribuind la trista sa reputaţie. 

Fosta închisoare din Râmnicu Sărat se află în lista 

monumentelor istorice, categoria A (schimbarea din grupa 

valorică B s-a realizat in perioada 2015-2016). Prin Hotărârea 

de Guvern nr. 549/06.06.2007, ea a fost trecută din 

administrarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional în 

administrarea Institutului de Investigare a Crimelor 

Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (instituţie publică 

cu personalitate juridică aflată în subordinea Guvernului 

României), cu scopul organizării unui Memorial al victimelor 

comunismului. 

Beneficiari Cercetători, profesori, studenți, publicul larg 

Parteneri  

Impact La nivelul IICCMER, în anul 2020 s-au întreprins următoarele 

măsuri: 

https://www.iiccmer.ro/apel-catre-rudele-si-urmasii-detinutilor-politici-decedati-in-colonia-de-munca-periprava/
https://www.iiccmer.ro/apel-catre-rudele-si-urmasii-detinutilor-politici-decedati-in-colonia-de-munca-periprava/
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• a fost sesizat Secretariatul General al Guvernului 

(ordonator principal de credite) în legătură cu 

neregulile constatate în gestionarea lucrărilor la 

Penitenciarul Râmnicu Sărat; 

 

• ulterior, s-au solicitat fonduri la art.71, pentru 

intervenţia de urgenţă asupra acoperișului 

penitenciarului și s-a primit, odată cu rectificarea de 

buget (septembrie 2020), o finanţare de 100.000 lei; 

• s-a transmis anunţ în SICAP pentru Proiect şi lucrări 

Intervenţii de Urgenţă (ADV 1170629/17.09.2020) și s-au 

primit două intenţii de ofertare. S-au purtat negocieri 

cu cei doi operatori economici (28.09 – 02.10.2020) și s-

a primit ofertă finală, doar de la S.C. ABRAL ART în data 

de 04.11.2020; 

• s-au făcut demersuri pentru reobținerea autorizaţiei de 

demolare a construcţiilor parazitare (în momentul de 

față, solicitarea IICCMER se află în analiză la Ministerul 

Culturii); 

• s-a achiziţionat documentaţia pentru Autorizaţia de 

demolare și s-a obţinut Certificatul de Urbanism 

aferent; 

• s-a iniţiat achiziţia unui sistem de monitorizare video 

pentru imobilul din Râmnicu Sărat; 

• de asemenea, s-a iniţiat activitatea de identificare a 

posibilelor modalităţi de finanţare a proiectului (în 

valoare totală de aprox. 10 milioane de euro). 

Perspective Obiectivele IICCMER pentru anul 2021 în privinţa fostului 

penitenciar:  

• intervenţie de urgenţă la acoperişul central; 

• demolarea construcţiilor parazitare din incinta 

închisorii; 

• realizarea unui sistem de monitorizare video etc.;  

Obiectivele pe termen lung din cadrul acestui proiect sunt 

următoarele  

• obţinerea finanţării în vederea reabilitării 

penitenciarului. În acest sens, trebuie precizat ca 

IICCMER a făcut demersuri și a fost inclus, în vederea 
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finanțării proiectului muzeal, în Planul Național de 

Redresare și Reziliență; 

• transformarea acestuia în muzeu.  

Prin acest proiect de transformare a unui fost spaţiu 

concentraţionar într-unul al reflecţiei asupra naturii criminale 

a comunismului, IICCMER îşi consolidează misiunea de 

prezervare a memoriei victimelor regimului comunist din 

România 

Promovarea 

acțiunii/proiectului 

https://www.iiccmer.ro/situatia-penitenciarului-ramnicu-

sarat-aflat-in-administrarea-iiccmer/ 

https://www.news.ro/politic-intern/secretarul-general-

adjunct-guvernului-conducerea-iiccmer-vizita-fostul-

penitenciar-ramnicu-sarat-vederea-demararii-urgente-

proiectului-reabilitare-ancheta-administrativa-dupa-

prejudiciu-peste-1-8-1922405404002021031820043835 

https://www.bursa.ro/secretarul-general-adjunct-al-

guvernului-si-conducerea-iiccmer-au-vizitat-fostul-

penitenciar-de-la-ramnicu-sarat-25073241 

https://newsweek.ro/istorie/penitenciarul-ramnicu-sarat-

unde-a-murit-ion-mihalache-in-paragina-in-mandatul-lui-radu-

preda 

https://opiniabuzau.ro/foto-cum-a-fost-lasat-in-paragina-

penitenciarul-muzeu-de-la-rm-sarat-iar-sume-uriase-s-au-

scurs-pe-consultanta-mese-si-plimbari/ 

https://adevarul.ro/locale/buzau/puscaria-ramnicu-sarat-

fost-sef-tortionarul-visinescu-paragina-acoperisul-s-a-

prabusit-deja-1_6023dfb85163ec4271d626eb/index.html 

https://ziare.com/social/romani/ancheta-dupa-un-

prejudiciu-de-peste-1-8-milioane-de-lei-in-proiectul-de-

reabilitare-a-fostului-penitenciar-din-ramnicu-sarat-1665573 

 

  

https://www.iiccmer.ro/situatia-penitenciarului-ramnicu-sarat-aflat-in-administrarea-iiccmer/
https://www.iiccmer.ro/situatia-penitenciarului-ramnicu-sarat-aflat-in-administrarea-iiccmer/
https://www.news.ro/politic-intern/secretarul-general-adjunct-guvernului-conducerea-iiccmer-vizita-fostul-penitenciar-ramnicu-sarat-vederea-demararii-urgente-proiectului-reabilitare-ancheta-administrativa-dupa-prejudiciu-peste-1-8-1922405404002021031820043835
https://www.news.ro/politic-intern/secretarul-general-adjunct-guvernului-conducerea-iiccmer-vizita-fostul-penitenciar-ramnicu-sarat-vederea-demararii-urgente-proiectului-reabilitare-ancheta-administrativa-dupa-prejudiciu-peste-1-8-1922405404002021031820043835
https://www.news.ro/politic-intern/secretarul-general-adjunct-guvernului-conducerea-iiccmer-vizita-fostul-penitenciar-ramnicu-sarat-vederea-demararii-urgente-proiectului-reabilitare-ancheta-administrativa-dupa-prejudiciu-peste-1-8-1922405404002021031820043835
https://www.news.ro/politic-intern/secretarul-general-adjunct-guvernului-conducerea-iiccmer-vizita-fostul-penitenciar-ramnicu-sarat-vederea-demararii-urgente-proiectului-reabilitare-ancheta-administrativa-dupa-prejudiciu-peste-1-8-1922405404002021031820043835
https://www.news.ro/politic-intern/secretarul-general-adjunct-guvernului-conducerea-iiccmer-vizita-fostul-penitenciar-ramnicu-sarat-vederea-demararii-urgente-proiectului-reabilitare-ancheta-administrativa-dupa-prejudiciu-peste-1-8-1922405404002021031820043835
https://www.bursa.ro/secretarul-general-adjunct-al-guvernului-si-conducerea-iiccmer-au-vizitat-fostul-penitenciar-de-la-ramnicu-sarat-25073241
https://www.bursa.ro/secretarul-general-adjunct-al-guvernului-si-conducerea-iiccmer-au-vizitat-fostul-penitenciar-de-la-ramnicu-sarat-25073241
https://www.bursa.ro/secretarul-general-adjunct-al-guvernului-si-conducerea-iiccmer-au-vizitat-fostul-penitenciar-de-la-ramnicu-sarat-25073241
https://newsweek.ro/istorie/penitenciarul-ramnicu-sarat-unde-a-murit-ion-mihalache-in-paragina-in-mandatul-lui-radu-preda
https://newsweek.ro/istorie/penitenciarul-ramnicu-sarat-unde-a-murit-ion-mihalache-in-paragina-in-mandatul-lui-radu-preda
https://newsweek.ro/istorie/penitenciarul-ramnicu-sarat-unde-a-murit-ion-mihalache-in-paragina-in-mandatul-lui-radu-preda
https://opiniabuzau.ro/foto-cum-a-fost-lasat-in-paragina-penitenciarul-muzeu-de-la-rm-sarat-iar-sume-uriase-s-au-scurs-pe-consultanta-mese-si-plimbari/
https://opiniabuzau.ro/foto-cum-a-fost-lasat-in-paragina-penitenciarul-muzeu-de-la-rm-sarat-iar-sume-uriase-s-au-scurs-pe-consultanta-mese-si-plimbari/
https://opiniabuzau.ro/foto-cum-a-fost-lasat-in-paragina-penitenciarul-muzeu-de-la-rm-sarat-iar-sume-uriase-s-au-scurs-pe-consultanta-mese-si-plimbari/
https://adevarul.ro/locale/buzau/puscaria-ramnicu-sarat-fost-sef-tortionarul-visinescu-paragina-acoperisul-s-a-prabusit-deja-1_6023dfb85163ec4271d626eb/index.html
https://adevarul.ro/locale/buzau/puscaria-ramnicu-sarat-fost-sef-tortionarul-visinescu-paragina-acoperisul-s-a-prabusit-deja-1_6023dfb85163ec4271d626eb/index.html
https://adevarul.ro/locale/buzau/puscaria-ramnicu-sarat-fost-sef-tortionarul-visinescu-paragina-acoperisul-s-a-prabusit-deja-1_6023dfb85163ec4271d626eb/index.html
https://ziare.com/social/romani/ancheta-dupa-un-prejudiciu-de-peste-1-8-milioane-de-lei-in-proiectul-de-reabilitare-a-fostului-penitenciar-din-ramnicu-sarat-1665573
https://ziare.com/social/romani/ancheta-dupa-un-prejudiciu-de-peste-1-8-milioane-de-lei-in-proiectul-de-reabilitare-a-fostului-penitenciar-din-ramnicu-sarat-1665573
https://ziare.com/social/romani/ancheta-dupa-un-prejudiciu-de-peste-1-8-milioane-de-lei-in-proiectul-de-reabilitare-a-fostului-penitenciar-din-ramnicu-sarat-1665573
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III. PROIECTE DE CERCETARE 
 

1. Recuperarea memoriei deținuților politic care au luat parte la 

lucrările de reabilitare a Cazinoului din Constanța (1951-1953) 

Loc  București 

Perioada de 

implementare 

2021-2022 

Descriere În luna mai a anului 2020, în contextul lucrărilor de reabilitare 

a Cazinoului din Constanța, a fost descoperit în tencuiala 

clădirii un artefact datat 31 decembrie 1951 – o bucată de 

hîrtie pe care erau enumerate 16 nume ale unor deținuți politic 

care au luat parte la lucrările de reabilitare a edificiului de la 

începutul anilor 1950. Mărturia fizică confirmă astfel istoria 

orală, care amintește despre circa 100 de deținuți politic care 

vor fi fost detașați de la lucrările de construcție a Canalului 

Dunăre-Marea Neagră, pentru a se implica în proiecte civile din 

municipiul Constanța. Proiectul își propune recuperarea 

memoriei deținuților politic care au luat parte la lucrările de 

reabilitare a Cazinoului din Constanța în perioada 1951-1952, 

dar și reconstituirea contextului care a dus la utilizarea forței 

de muncă a deținuților politic pentru obiective cu caracter civil 

din Constanța. Tot așa, proiectul urmărește identificarea 

listelor cu deținuți politic care au fost detașați de la lucrările 

de construcție a Canalului Dunăre-Marea Neagră pentru a lucra 

la Cazinou, întocmirea de fișe biografice a fiecăruia dintre 

deținuții politic care au luat parte la lucrările de reabilitare a 

Cazinoului. Proiectul mai are în vedere întocmirea unui raport 

asupra investigațiilor în acest caz, contactarea urmașilor 

foștilor deținuți politic care au lucrat la reabilitarea Cazinoului 

dar și recuperarea de fotografii, artefacte legate de trecutul 

respectivilor deținuți politic. Strîngerea acestor materiale are 

drept scop organizarea unei expoziții care să recupereze 

memoria deținuților politic care au lucrat la reabilitarea 

Cazinoului. 

Beneficiari Cercetători, profesori, studenți, publicul larg 

Parteneri - 

Impact Administrația Națională a Penitenciarelor 

Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității 
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Arhivele Naționale ale României 

Primăria mun. Constanța 

Muzeul de Istorie Națională și Arheologie din Constanța 

AFDPR Constanța  

Perspective În anul 2020, o parte a activităților programate în cadrul 

proiectului au fost amânate, având în vedere contextul 

pandemic generat de Covid19. Chiar și așa, s-a realizat o listă 

de nume de deținuți politic despre care există informații că ar 

fi fost implicați în lucrările de reabilitare a Cazinoului din 

Constanța în perioada 1951-1953. Au fost studiate dosarele 

personale ale celor identificați – în cadrul arhivei CNSAS. În 

anul 2021, va fi continuată documentarea în arhivele 

Administrației Naționale a Penitenciarelor și va fi redactat un 

raport de investigație asupra experienței deținuților politic 

care au participat la lucrările de reabilitare a Cazinoului din 

Constanța (1951-1953). 

Promovarea 

acțiunii/proiectului/ 

Ecouri în presă 

https://romanialibera.ro/cultura/iiccmer-lanseaza-un-

proiect-dedicat-detinutilor-care-au-lucrat-la-cazinoul-din-

constanta-825510 ; https://www.mediafax.ro/cultura-

media/iiccmer-marturiile-ingropate-de-detinutii-politic-in-

zidurile-cazinoului-constanta-vor-fi-expuse-19186464 ; 

https://romania.europalibera.org/a/proiect-pentru-memoria-

detinutilor-politic-care-au-lucrat-la-restaurarea-cazinoului-

din-constanta/30635279.html  

 

2. Cetățeni și mișcări anti-sistem: detenție politică în România 

anilor ՚80 

Loc  București 

Perioada de 

implementare 

2021-2022 

Descriere Proiectul Cetățeni și mișcări anti-sistem: detenție politică în 

România anilor ՚80 are ca obiectiv general colectarea, 

stocarea și analiza de informații asupra detenției politice între 

anii 1980-1989, identificând un număr cât mai mare de foști 

deținuți politici, precum și dosarele acestora de la CNSAS, 

pentru a completa arhiva de istorie orală a IICCMER și arhiva 

de documente necesare pentru cercetarea perioadei 

specificate. În cadrul proiectului au fost demarate activități de 

https://romanialibera.ro/cultura/iiccmer-lanseaza-un-proiect-dedicat-detinutilor-care-au-lucrat-la-cazinoul-din-constanta-825510
https://romanialibera.ro/cultura/iiccmer-lanseaza-un-proiect-dedicat-detinutilor-care-au-lucrat-la-cazinoul-din-constanta-825510
https://romanialibera.ro/cultura/iiccmer-lanseaza-un-proiect-dedicat-detinutilor-care-au-lucrat-la-cazinoul-din-constanta-825510
https://www.mediafax.ro/cultura-media/iiccmer-marturiile-ingropate-de-detinutii-politic-in-zidurile-cazinoului-constanta-vor-fi-expuse-19186464
https://www.mediafax.ro/cultura-media/iiccmer-marturiile-ingropate-de-detinutii-politic-in-zidurile-cazinoului-constanta-vor-fi-expuse-19186464
https://www.mediafax.ro/cultura-media/iiccmer-marturiile-ingropate-de-detinutii-politic-in-zidurile-cazinoului-constanta-vor-fi-expuse-19186464
https://romania.europalibera.org/a/proiect-pentru-memoria-detinutilor-politic-care-au-lucrat-la-restaurarea-cazinoului-din-constanta/30635279.html
https://romania.europalibera.org/a/proiect-pentru-memoria-detinutilor-politic-care-au-lucrat-la-restaurarea-cazinoului-din-constanta/30635279.html
https://romania.europalibera.org/a/proiect-pentru-memoria-detinutilor-politic-care-au-lucrat-la-restaurarea-cazinoului-din-constanta/30635279.html
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cercetare în arhiva Consiliului Național pentru Studierea 

Arhivelor Securității, au fost realizate interviuri cu foști 

deținuți politic din anii 80. 

Beneficiari Comunitatea academică națională, publicul larg 

Parteneri - 

Impact Înțelegerea ultimei decade a regimului comunist și înlocuirea 

stereotipiilor din spațiul public cu informații verificate 

Perspective Dezvoltarea de parteneriate interinstituționale, popularizarea 

rezultatelor cercetării printr-un volum de interviuri, unul de 

analiză și o expoziție 

Promovarea 

acțiunii/proiectului 

- 

 

3. Antologie Radio Europa Liberă 

Loc  București 

Perioada de 

implementare 

1 iulie – 30 decembrie 2020 

Descriere  Antologia este gândită ca o lucrare de referință despre 

emisiunile și redactorii Departamentului Românesc al postului 

de radio „Europa Liberă” (care nu există la acest moment). 

Antologia radio „Europa Liberă” va cuprinde o selecție amplă 

de materiale difuzate din anii 1950 pînă după căderea 

regimului comunist, în 1990. Sursele metarialelor sunt arhivele 

de la Hoover Institution (Stanford University, California) și 

Open Society Archives (Central European University, 

Budapesta). Selecția materialelor - contribuții individuale sau 

emisiuni întregi - vizează relevanța lor pentru ceea ce a 

însemnat Radio Europa Liberă de-a lungul istoriei sale ca 

programe, redactori și manieră de lucru. Acoperind o perioadă 

cît mai cuprinzătoare din existența Radio Europa Liberă, 

materialele selectate reflectă totodată o diversitate 

reprezentativă de titluri de emisiuni, de autori și de 

subiecte/momente semnificative.  

Beneficiari Cercetători, profesori, studenți, publicul larg 

Parteneri  

Impact În cadrul acestui proiect au fost transcrise 101 emisiuni sau 

fragmente de emisiuni difuzate de postul de radio Europa 

Liberă de-a lungul perioadei comuniste. Acestea sunt relevante 
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pentru istoria României în perioada comunistă. Cele 101 

materiale vor fi grupate într-un volum care va fi publicat în 

2021. 

Perspective Proiectul intenționează să prezinte importanța posturilor de 

radio  și impactul emisiunilor acestora în perioada comunistă 

până în 1989 atât în țară cât și în Occidentul Liber. 

Promovarea 

acțiunii/proiectului 

- 

 

4. Monografia Închisorii de la Râmnicu Sărat 

Loc  București 

Perioada de 

implementare 

2020 

Descriere În 2020 s-a finalizat documentarea în Arhiva Consiliului 

Național pentru Studierea Arhivelor Securității, s-au făcut 

cereri de fotocopii, au fost preluate și s-au organizat 

materialele documentare; s-au extras informații din 

fotocopiile dosarelor lui Ion Mihalache, Alexandru Piticaru, 

Iakab Sandor, Vasile Luca, Ilie Lazar, Radu Niculescu Buzești, 

Iacob Alexandru, Solymos Ivan. A continuat documentarea și 

fișarea de lucrări de specialitate și a fost identificat un deținut 

nou (Ion Cârlan). S-au valorificat o serie de documente 

identificate pe parcursul cercetării în articolele: Gheorghe 

Militaru: din lagărele sovietice în rezistența anticomunistă din 

România (I), în Memoria. Revista gândirii arestate, nr. 112 

(3/2020), pp. 14-27; Gheorghe Militaru: din lagărele sovietice 

în rezistența anticomunistă din România (II), în Memoria. 

Revista gândirii arestate, nr. 113 (4/2020), pp. 61-67 (partea a 

III-a apare în 2021). 

Beneficiari IICCMER – pentru proiectul „Memorialul «Închisoarea tăcerii» și 

Centrul de informare privind comunismul din Romania”. 

Publicul larg interesat de istoria represiunii comuniste 

Parteneri - 

Impact - 

Perspective În 2021 va continua extragerea de informații din fotocopiile a 

1019 dosare (unele cu mai multe volume) identificate în Arhiva 

CNSAS. Se va începe elaborarea celor două volume ale 

monografiei fostei închisori de la Râmnicu Sărat (primul va 
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cuprinde aspecte generale ale evoluției închisorii iar al doilea 

biografiile celor 745 de deținuți care au trecut prin această 

închisoare. Va fi elaborat unui studiu pe baza informațiilor din 

dosarele fostei Securități, a lucrărilor cu caracter 

memorialistic și nu numai publicate, a mărturiilor de istorie 

orală și a documentelor din arhiva SJAN Buzău. 

Promovarea 

acțiunii/proiectului 

- 

 

5. La periferia teorii. Monografia coloniei de muncă Periprava 

Loc  București 

Perioada de 

implementare 

2020-2022 

Descriere Încă de la înfiinţare unul dintre obiectivele majore ale IICCMER 

a fost cartografierea şi analiza aprofundată a spaţiului 

concentraţionar. Subiectul coloniei de muncă Periprava este 

strâns legat atât de aspiraţiile teoretice ale institutului cât şi 

de activităţile sale practice. Investigaţiile arheologice din 

localitate, condamnarea lui Ioan Ficior şi valoarea de simbol al 

represiunii pe care a căpătat-o acest loc ne îndreptăţesc să 

credem în necesitatea unei cercetări aprofundate, mai ales că 

monografiile principalelor locuri ale detenţiei din România 

comunistă lipsesc. Concret, ne propunem realizarea istoricului 

coloniei de muncă Periprava, prin valorificarea unei game 

variate de surse, precum documente inedite, lucrări şi articole 

publicate, mărturii ale supravieţuitorilor şi ale foştilor angajaţi 

ai coloniei etc. 

În decursul anului 2020, au fost întreprinse următoarele 

acțiuni: 

Identificarea tuturor deţinuţilor politici de la Periprava în 

fondul Fişelor matricole penale: 

Litera A: 250 deţinuţi din 3070 intrări 

Litera B: 714 deţinuţi din 7931 intrări 

Litera C: 725 deţinuţi din 7692 intrări 

Litera D: 444 deţinuţi din 4774 intrări 

Litera E: 71 deţinuţi din 672 intrări 

Litera F: 163 deţinuţi din 2055 intrări 

Litera G: 380 deţinuţi din 4133 intrări 
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Litera H: 96 deţinuţi din 1378 intrări 

Litera I: 287 deţinuţi din 3207 intrări 

Litera J: 53 deţinuţi din 504 intrări 

Litera K: 74 deţinuţi din 1032 intrări 

Litera L: 190 deţinuţi din 2119 intrări 

Litera M: 664 deţinuţi din 7207 intrări 

Litera N: 261 deţinuţi din 2800 intrări 

Litera O: 136 deţinuţi 

Litera P: 727 deţinuţi 

Litera R: 252 deţinuţi 

Litera S: 669 deţinuţi 

Litera T: 337 deţinuţi 

Litera U: 68 deţinuţi 

Litera V: 247 deţinuţi 

Litera W: 14 deţinuţi 

Litera Z: 67 deţinuţi 

 

Alcătuirea unui tabel Excel cu un număr de 20 de variabile:  

Introducerea în tabelul Excel a datelor esenţiale pentru 388 

deținuți la Periprava. 

Beneficiari Prin natura demersului, supravieţuitorii coloniei reprezintă o 

categorie specială din punct de vedere al publicului ţintă. Dar 

prin complexitatea sa, proiectul se adresează deopotrivă 

specialiştilor şi publicului larg, mai ales dacă ţinem cont de 

faptul că interesul pentru cercetarea istoriei coloniei de la 

Periprava se extinde la nivelul societăţii, prin familiile fiecărei 

victime în parte.  

Parteneri - 

Impact În particular, Formaţiunea 0830 a devenit importantă nu doar 

ca parte din ansamblul concentraţionar comunist, ci s-a 

afirmat ca simbol şi loc paradigmatic al terorii dezlănţuite. 

Acest fapt s-a petrecut începând cu anul 2015, când, la Curtea 

de Apel Bucureşti, a început procesul lui Ioan Ficior, fost 

comandant al coloniei de muncă de la Periprava, acuzat de 

infracţiuni contra umanităţii. Au trecut patru ani de când 

numele unităţii din Deltă a devenit sinonim cu represiunea, iar 

dacă justiţia s-a pronunţat în această privinţă, istoria are, la 

rândul său, obligaţia să o facă. În prezent istoria locului este 

aproape necunoscută, dominată mai degrabă de aproximări, 
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exagerări sau legende. Întemeiat pe surse în cea mai mare 

parte inedite, volumul va reprezenta o necesară contribuție 

istoriografică la analiza perioadei comuniste din România. 

Perspective În cursul anului 2021, urmează să fie implementate 

următoarele acțiuni: 

• Introducerea în tabelul Excel a datelor pentru 4000 

deținuți la Periprava. 

• Documentare CNSAS şi ANIC 

• Redactare text (parţial) 

Promovarea 

acțiunii/proiectului 
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IV. PROIECTE EDUCAȚIONALE 

 

1. Universitatea de Vară 

Loc  București (online) 

Perioada de 

implementare 

iunie – septembrie 2020 

Descriere Proiectul Universitatea de Vară s-a aflat la cea de a XIII-a ediție 

și reprezintă unul dintre proiectele educaționale de tradiție ale 

IICCMER. Scopul proiectului l-a reprezentat îndreptarea 

atenției studenților (din ciclurile de licență, masterat și 

doctorat) către istoria comunismului. Demersul este unul 

necesar atât din prisma carențelor din programa de istorie a 

românilor, cât și din cauza insuficienței programelor 

educaționale adresate tinerei generații pe această temă a 

trecutului recent. Prin familiarizarea cu aspectele 

totalitarismului comunist, participanții și-au putut îmbogăți 

cunoștințele despre istoria comunismului în României și vor 

avea o perspectivă mai aprofundată asupra încălcării 

drepturilor omului în perioada 1945 – 1989 și a suprimării 

democrației, precum și a consecințelor pe care această 

perioadă o are asupra societății românești în prezent. Punctul 

principal al proiectului l-a reprezentat Universitatea de Vară 

desfășurată în perioada 19 – 21 august 2020. Evenimentul s-a 

aflat la a treisprezecea ediție și constituie unul dintre 

proiectele de tradiție ale IICCMER. Universitatea de Vară a fost 

precedată de un concurs de aplicații în baza cărora au fost 

selectați cei 17 studenți participanți. Având în vedere 

contextul pandemiei de Covid19, întregul proiect s-a 

desfășurat în condiții speciale (perioadă restrânsă și prelegeri 

online). 

Beneficiari 17 studenți din ciclurile licență, master și doctorat din 

România și Republica Moldova. 

Parteneri - 

Impact Universitatea de vară a debutat miercuri, 19 august, cu o 

discuție administrativă pentru stabilirea detaliilor tehnice 

legate de prelegerile online. Apoi, de la ora 11:00, 

președintele executiv al IICCMER, Alexandra Toader, a adresat 

un cuvânt de deschidere participanților, subliniind importanța 
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proiectului și încurajându-i pe tineri să participe la discuțiile 

aferente prelegerilor. Prima conferință din program a fost 

susținută de Constant Vasilescu, expert IICCMER, care a 

prezentat participanților istoricul lagărului de muncă de la 

Periprava, precum și investigațiile arheologice organizate de 

IICCMER în ultimii ani. Ziua s-a încheiat cu o prelegere a 

Lucianei Jinga, expert IICCMER, despre politica demografică a 

regimului Ceaușescu și abandonul familial în România anilor 

`80. A doua zi, 20 august, a cuprins două prelegeri. Prima a 

fost a lui Ștefan Bosomitu, expert IICCMER, despre controlul și 

epurarea cadrelor în PCR/PMR în intervalul 1945-1965, iar a 

doua de Cosmin Budeancă, expert IICCMER, care le-a vorbit 

studenților despre istoria închisorii de la Râmnicu Sărat, 

plecând de la construirea sa la începutul secolului XX și până 

la folosirea complexului de către regimul comunist pentru 

exterminarea opoziției democratice. Ultima zi a cuprins 

workshop-ul „Alegeri imposibile. Destine în primii ani de 

comunism” susținut de Lucian Vasile, expert IICCMER, în care 

participanții au făcut un exercițiu de imaginație, punându-se 

pe ei înșiși în postura unor persoane care au cunoscut detenția 

politică sau au fost urmărite de Securitate. Programul s-a 

încheiat cu prelegerea „<<Cum vrei să ne luptăm: din trântă să 

ne trântim, ori din paloșe să ne tăiem?>> Cetățeni români în 

confruntare deschisă cu regimul politic al anilor `80” a Daliei 

Bathory, expert IICCMER, despre formele de opoziție ale din 

ultimii ani ai comunismului. 

Perspective Prin această ediție, Universitatea de Vară Râmnicu-Sărat și-a 

consolidat poziția atât ca proiect de tradiție al IICCMER, cât și 

ca una dintre principalele oportunități educaționale pe acest 

segment din România. 

Promovarea 

acțiunii/proiectului 

Prin intermediul canalelor de social media și pe site-ul 

IICCMER. 
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2. Bursele IICCMER 

Loc  București  

Perioada de 

implementare 

Octombrie 2020 – Aprilie 2021 

Descriere Principalul obiectiv  al acestui proiect este încurajarea 

cercetării românești în probleme ce țin de studierea trecutului 

recent, în mod special, de geneza şi proliferarea ideologiei 

comuniste în spaţiul românesc. Pentru îndeplinirea acestui 

obiectiv general, în 2020, IICCMER a selectat 5 studenți din 

ciclurile de licență, master și doctorat cărora le-a pus la 

dispoziție burse a căror valoare medie este de 2000 de lei, 

acordate pe durata 6 luni. 

Beneficiari Beneficiarii selecției realizate în 2020 au fost: 

• Dălălău Andrei, Intelectualitatea sub asediu. Procesul 

Noica-Pillat  

• Dumitrescu Cristian Alexandru, Tort, bere și bezele: 

aniversările tinerilor din București în perioada 1982- 

1989 

• Filip Afloarei Daniel, Criza „Solidarității” și polonezii 

din România în anii ’80   

• Oprea Alexandra, Ipostaze istorice ale unei probleme de 

interes public. Discursul anticorupție 

în ultima fază a regimului comunist din România (1978-

1989)  

• Toma Ilinca, Cinematografia în România comunistă 

(anii `70-`80). Relația dintre creatorii de film și 

ideologia comunistă. Studii de caz.  

Parteneri - 

Impact Grație acestui subsidiu, tinerii cercetători sunt încurajați să-și 

organizeze și să-și conducă în cele mai bune condiții atât 

activitatea de documentare cât și cea de diseminare a 

rezultatelor cercetării, prin participarea la conferințe, 

workshop-uri, alte evenimente cu caracter științific. Parte a 

programului de burse, IICCMER organizează seminarii tematice 

axate pe metodele de cercetare în istoria contemporană. O 

parte importantă a materialului rezultat în urma activității de 

cercetare va fi publicat într-unul dintre volumele IICCMER, 

beneficiind astfel de vizibilitatea celor mai prestigioase edituri 

din România.  
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Perspective Programul se dorește a fi unul anual, în funcție de alocarea 

bugetară.  

Promovarea 

acțiunii/proiectului 

Promovarea programului de burse s-a făcut prin intermediul 

site-ului www.iiccmer.ro  și a diferitelor rețele de socializare. 

 

 

3. Teze de doctorat pe subiecte de istorie recentă 

Loc  București 

Perioada de 

implementare 

Septembrie 2020-iunie 2021 

Descriere În ultimii ani, au fost derulate mai multe proiecte de cercetare 

doctorală pe subiecte de istorie recentă. Finalizarea 

proiectelor de cercetare doctorală nu a implicat, de regulă, și 

publicarea manuscriselor respective. IICCMER a avut în vedere 

lansarea unui concurs de manuscrise de teze de doctorat, 

susținute în ultimii ani. În urma unui proces de selecție și 

evaluare, vor fi alese trei dintre aceste manuscrise în vederea 

publicării. 

Beneficiari În urma apelului la manuscrise lansat de IICCMER, au fost 

înregistrate în concurs șase lucrări de doctorat. În urma 

procesului de jurizare, au fost selectate patru manuscrise care 

urmau să facă obiectul etapei a doua de evaluare a 

manuscriselor. Între timp, unul dintre manuscrise a fost retras 

din concurs la solicitarea autorului. Evaluarea făcută de 

specialiști externi a avizat publicarea a două dintre 

manuscrise. 

Parteneri - 

Impact Aducerea în atenția publicului larg, a cercetătorilor, a 

rezultatelor unor proiecte de cercetare doctorală finalizate, 

care nu au avut însă posibilitatea de a fi și publicate. Cele două 

manuscrise care au fost avizate de evaluarea finală vor fi 

publicate în 2021. 

Perspective Se dorește continuarea proiectului și în anii viitori, în funcție 

de alocarea bugetară. 

Promovarea 

acțiunii/proiectului 

Proiectul a fost mediatizat pe platformele de social-media, pe 

platforme științifice, cât și popularizat prin intermediul site-

ului institutului. 

 

http://www.iiccmer.ro/
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4. Practica de specialitate – studenți 

Loc  București-online  

Perioada de 

implementare 

Iunie – Septembrie 2020 

Descriere Principalul obiectiv al acestui proiect este creșterea gradului 

de profesionalizare a studenților care urmează filiere din 

domeniul științelor umaniste. Pentru îndeplinirea acestui 

obiectiv general, în 2020, IICCMER a selectat 40 de studenți 

studenți din ciclurile de licență, master și doctorat care au 

realizat activități (60 de ore) în cadrul diferitelor proiecte 

IICCMER.  

Beneficiari Beneficiarii selecției realizate în 2020 au fost 40 de studenți. 

Majoritatea celor selectați erau studenți ai facultăților de 

istorie din principalele centre universitare naționale, 

București, Iași și Cluj. Dar un interes deosebit au arătat și 

studenții altor filiere, precum Litere, Drept, Studii Europene 

ori Științe Politice. Alături de studenții aflați în practica 

obligatorie de specialitate, IICCMER a avut plăcerea să 

colaboreze și cu tineri ce urmau studii de masterat și doctorat. 

De menționat este și interesul arătat de tinerii români înscriși 

la universități din străinătate (UK, Suedia, Franța, Germania). 

Parteneri Facultatea de Istorie, Universitatea din București 

Impact Grație acestui stagiu de practică, studenții sunt încurajați să 

descopere principalele activități desfășurate de IICCMER, fapt 

care îi poate ajuta în alegerea informată a unei cariere în 

cercetare.  

Perspective Programul este unul anual. 

Promovarea 

acțiunii/proiectului 

Promovarea programului de burse s-a făcut prin intermediul 

site-ului www.iiccmer.ro  și a diferitelor rețele de socializare. 

 

 

 

 

 

 

http://www.iiccmer.ro/
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5. History of Romania during Communism – cursuri pentru studenți 

străini 

Loc  București (parțial online) 

Perioada de 

implementare 

august – noiembrie 2020 

Descriere Proiectul și-a propus să informeze studenții străini din 

București, vorbitori de limbă engleză, despre istoria României 

în perioada comunistă și despre efectele regimului totalitar din 

1945-1989 asupra societății românești. Totodată, a avut ca 

scop să creeze un cadru de discuție și reflexie asupra modul în 

care trecutul recent este asumat în societatea românească, dar 

și să constituie o resursă de studiu și analiză pentru tinerii 

vorbitori de limbă engleză interesați de istoria României în 

intervalul 1945-1989, mai ales că nu toți studenții vor avea în 

curriculum-ul școlar obligatoriu cursuri cu conținut similar. 

Obiectivul general al proiectul este oferirea participanților a 

unor cunoștințe de ansamblu despre perioada comunistă din 

România, a efectelor sale asupra societății românești, precum 

și a modului de memorializare a trecutului recent.  

Beneficiari Zece studenți străini aflați la studii în București: Elena 

Dalmazio, Carmen Stanescu-Bolteau, Laura Burtschell, Marie 

Dumont, Thomas Ramoïno , Selin Denizv, Manon Reulier, 

Shayan Joharzadeh, Pierre Rifflet, Santiago Gutiérrez 

Echeverría. 

Parteneri Biroul Cooperare Internațională și Studenți Străini al 

Universității din București 

Impact Din cauza restricțiilor generate de pandemia de Covid-19, 

proiectul a suferit o serie de modificări: cele două prelegeri au 

avut loc online și vizitarea unui loc al memoriei a fost înlocuită 

cu un tur pietonal al Bucureștiului. Astfel, la 5 noiembrie 2020 

a avut loc prima întâlnire pe Skype Meeting, la care au 

participat toți studenții, în care s-a discutat despre România în 

perioada 1945-1965, cu accent pe figura lui Gheorghe 

Gheorghiu-Dej. A doua întâlnire online a avut loc la 12 

noiembrie, când a fost analizată perioada 1965-1989 și, 

îndeosebi, aspecte ce țineau de regimul Nicolae Ceaușescu. Cu 

toate că turul pietonal era programat pentru 19 noiembrie, la 

cererea studenților, acesta a fost reprogramat pentru 23 

noiembrie. La tur au participat 7 studenți, itinerariul fiind 
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Piața Revoluției – fostul CC al PCR – Calea Victoriei – Piața 

Națiunilor Unite – Biserica Mihai Vodă – Piața Constituției. 

Perspective Proiectul poate constitui o platformă educațională pentru 

studenții străini din București (și nu numai), existând 

perspectivele unei continuări a sa. 

Promovarea 

acțiunii/proiectului 

Proiectul a fost promovat prin canalele de social media 

utilizate de studenți, precum și prin intermediul partenerului. 

 

 

6. Fototeca online a comunismului românesc 

Loc  București 

Perioada de 

implementare 

2020-până la definitivarea digitizării materialului arhivistic 

Descriere În 2008, a fost semnat un protocol de colaborare între Arhivele 

Naționale ale României (ANR) și IICCMER. Protocolul prevede 

identificarea, prelucrarea, sistematizarea şi punerea la 

dispoziţie de către ANR a resurselor fotografice, indiferent de 

formatul lor, create în/despre perioada regimului comunist în 

România, în scopul folosirii lor, cu sprijinul IICCR (IICCMER), 

pentru realizarea unei baze de date online, gratuite, pentru 

toţi utilizatorii de internet. Proiectul Fototecii online a 

comunismului românesc a fost demarat ca urmare a unui 

interes tot mai mare din partea publicului privind regimul 

comunist din România şi din cauza inaccesibilităţii surselor 

fotografice pentru perioada respectivă. Proiectul are în vedere 

refacerea platformei (site-ului) vechii „Fototeci” (în condițiile 

în care platforma este veche de peste 13 ani, ea nu mai 

corespunde actualelor necesități și cerințe tehnice), cât și 

continuarea procesului de digitizare a materialelor arhivistice 

aflate în custodia Arhivelor Naționale ale României. 

Având în vedere situația creată de pandemia de Covid19, 

obiectivele stabilite pentru anul 2020 au fost doar în parte 

realizate. Astfel, accesul în depozitele de arhive ale ANR a fost 

restricționat aproape pe întreaga perioadă a anului 2020. 

Astfel, reluarea procesului de digitizare nu a putut fi 

demarată. 

Beneficiari Cercetători, profesori, studenți, publicul larg 

Parteneri Arhivele Naționale ale României 
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Impact Digitizarea și punerea la dispoziția publicului larg (în cadrul 

unei baze de date) a surselor fotografice din fondurile 

arhivistice aflate în custodia Arhivelor Naționale ale României 

Perspective Proiectul urmează să se desfășoare într-un orizont de timp 

nedefinit, întrucât numărul materialelor fotografice din 

custodia Arhivelor Naționale este foarte mare.  

Promovarea 

acțiunii/proiectului 

- 
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V. PROIECTE DIGITALE/WEBSITE-URI 
 

1. Refacerea website-ului principal al Institutului de Investigare a 

Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) 

(www.iiccmer.ro) 

Loc  București, IICCMER 

Perioada de 

implementare 
iulie-decembrie 2020 

Descriere Proiectul a urmărit reorganizarea informațiilor existente pe 

website-ului IICCMER și completarea cu materiale indisponibile 

momentan, astfel încât acesta să se transforme dintr-un site 

de tip ”știri”, cu informații preponderent despre activitatea 

instituției, într-o adevărată resursă educațională și de 

cercetare.   

Beneficiari Publicul larg 

Parteneri - 

Impact Proiectul s-a finalizat cu o nouă pagină web, având un layout 

îmbunătățit și o structură care să ofere conținut valoros pentru 

toate categoriile de public-țintă ale IICCMER (public larg, 

cercetători, profesori, elevi/studenți).  

Perspective Pe măsură ce toate secțiunile site-ului nou vor fi populate, 

acesta va constitui o sursă valoroasă de informații pentru toate 

categoriile de public, un centralizator al materialelor din 

domeniu de care dispune IICCMER pentru a le spori 

accesibilitatea. 

Promovarea 

acțiunii/proiectului 

Adresa site-ului este deja cunoscută și va fi inclusă, ca și până 

acum, în toate comunicările IICCMER (comunicate de presă, 

materiale de prezentare etc.) O promovare directă a site-ului 

se va organiza atunci când acesta va ieși din versiunea beta, la 

nivel general, dar și specific, pe anumite secțiuni, prin 

intermediul newsletter-ului, a platformelor sociale etc.  

 

 

 

http://www.iiccmer.ro/
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2. Crearea unei pagini web pentru revista științifică History of 

Communism in Europe 

(www.hce.iiccmer.ro) 

Loc  București, IICCMER 

Perioada de 

implementare 

2020 

Descriere Scopul proiectului a fost acela de a crește vizibilitatea 

anuarului în limba engleză History of Communism in Europe 

prin crearea unei pagini web proprii, în care să fie încărcate 

numere anterioare și articole actuale în regim open-access. 

Existența site-ului dedicat revistei științifice History of 

Communism in Europe este o condiție de eligibilitate în cadrul 

procesului de evaluare a revistelor de către Consiliul Național 

al Cercetării Științifice. 

Beneficiari Comunitatea academică națională și internațională 

Parteneri - 

Impact Creșterea numărului de citări  

Perspective Dezvoltarea site-ului se va realiza odată cu revista, încărcând 

numere pe măsura apariției lor 

Promovarea 

acțiunii/proiectului 

Pagina a fost promovată pe site-ul IICCMER, pagina de 

Facebook a IICCMER, precum și în rețelele editorilor 

 

3. Digitalizarea arhivei exilului românesc 

Loc  București, IICCMER 

Perioada de 

implementare 

august-decembrie 2020 

Descriere Acest proiect și-a propus să transpună în format electronic, cu 

ajutorul aparaturii, informațiile din documentele de arhivă și 

publicațiile exilului românesc, aflate în posesia IICCMER.  

Astfel, publicarea online permite accesul rapid al 

cercetătorilor, multiple vizualizări, posibilități de acces din 

diferite locații, programele de căutare facilitează găsirea 

imediată a informațiilor, se evită manipularea permanentă a 

documentelor de arhivă care duce la deteriorarea acestora, 

fapt observat și de desele consultări, păstrarea lor în condiții 

optime. În urma donațiilor făcute de către diferite 

personalități ale exilului românesc, s-au constiuit fonduri 

http://www.hce.iiccmer.ro/
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personale arhivistice ce au fost prelucrate arhivistic, în 

vederea păstrării îndelungate. Pentru a facilita accesul 

publicului interesat de studierea fenomenului exilului 

românesc, după ordonarea și inventarierea fiecărui fond 

personal, s-a procedat la digitalizarea acestuia, fapt pentru 

care s-a apelat la un prestator economic autorizat pentru 

servicii arhivistice ce dispune de întreaga aparatură necesară 

efectuării serviciilor de digitalizare, respectând integritatea și 

siguranța documentelor. Astfel, în după încheierea procesului 

de digitalizare, s-a procedat la verificarea calității, păstrarea 

documentelor scanate pe un hard extern, precum și încărcarea 

acestora pe serverul institutului, în vederea punerii la 

dispoziție tutuoror cercetătorilor interesați de studierea 

acestui fenomen.  

Beneficiari IICCMER 

Parteneri Zipper Services  

Impact Prin digitalizarea arhivei documentare și a publicațiilor exilului 

românesc, se aduce un aport cercetării științifice precum și o 

facilitare a accesului prin punerea la dispoziție pe platforma 

institutului a documentelor de arhivă. 

Perspective Se dorește continuarea proiectului de digitalizare, pe măsură 

ce fondurile personale vor fi prelucrate arhivistic, în vederea 

facilitării accesului tuturor cercetătorilor interesați, dar și 

pentru a evita manipularea, distrugerea sau degradarea 

documentelor prin numeroasele consultări. 

Promovarea 

acțiunii/proiectului 

https://www.iiccmer.ro/institutul-de-investigare-a-crimelor-

comunismului-si-memoria-exilului-romanesc-faciliteaza-

accesul-la-resursele-sale-prin-digitizarea-arhivei-exilului/  

 

4. Platforma online dedicată transformărilor survenite în mediul 

rural de-a lungul regimului comunist 

(www.satulromanesc.iiccmer.ro) 

Loc  București, IICCMER 

Perioada de 

implementare 

2020 

Descriere Proiectul urmărește efectele represiunii în mediul rural și rezistența 

locuitorilor la schimbările impuse pe perioada regimului comunist în 

România, începând cu anul 1945 până în decembrie 1989. Toate 

https://www.iiccmer.ro/institutul-de-investigare-a-crimelor-comunismului-si-memoria-exilului-romanesc-faciliteaza-accesul-la-resursele-sale-prin-digitizarea-arhivei-exilului/
https://www.iiccmer.ro/institutul-de-investigare-a-crimelor-comunismului-si-memoria-exilului-romanesc-faciliteaza-accesul-la-resursele-sale-prin-digitizarea-arhivei-exilului/
https://www.iiccmer.ro/institutul-de-investigare-a-crimelor-comunismului-si-memoria-exilului-romanesc-faciliteaza-accesul-la-resursele-sale-prin-digitizarea-arhivei-exilului/
http://www.satulromanesc.iiccmer.ro/
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etapele care se succed: de la colectivizarea forțată, până la tipul de 

agricultură socialistă din anii 1970-1980, la sistematizarea satelor, 

arată că populația rurală a fost îngenuncheată prin lovituri 

organizate sistematic împotriva sa. Ne sunt prezentate 

transformările suferite de satul românesc în timpul celor peste patru 

decenii de regim comunist, transformări ce au schimbat radical 

caracteristicile sale tradiționale. Scopul regimului a fost de a crea 

Omul Nou la sate, motiv pentru care s-a trecut rapid la intervenția 

în forță asupra tipului de organizare, mentalității, tipului de 

comunitate, etc. Platforma conține opt secțiuni tematice, după cum 

urmează: transformarea socialistă a agriculturii; represiunea – 

mișcarea de rezistență din munți; deportarea în Bărăgan; 

represiunea – revolte țărănești; agricultura socialistă; sistematizarea 

satelor; Operations Villages Roumaines; exilul românesc și planul de 

sistematizare rurală. 

Beneficiari Publicul larg 

Parteneri - 

Impact Proiectul aduce în atenția publicului larg informații referitoare 

la transformările survenite de-a lungul regimului comunist în 

lumea rurală. 

Perspective Platforma poate deveni un important instrument educațional. 

De asemenea, poate reprezenta o importantă sursă de 

informații pentru cercetătorii interesați de problematica 

evoluțiilor din satele românești de-a lungul regimului 

comunist. 

Promovarea 

acțiunii/proiectului 

https://www.iiccmer.ro/satul-romanesc-in-comunism-

subiectul-unui-nou-site-lansat-de-iiccmer/  

 

  

https://www.iiccmer.ro/satul-romanesc-in-comunism-subiectul-unui-nou-site-lansat-de-iiccmer/
https://www.iiccmer.ro/satul-romanesc-in-comunism-subiectul-unui-nou-site-lansat-de-iiccmer/
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VI. PUBLICAȚII 

apărute cu sprijinul financiar al IICCMER 

 

1.  

Titlu History of Communism in Europe, vol. 9, Breaking the Wall: a 

National and Transnational Perspective on East-European 

Science (1945-1990) 

Autor Editor șef: Dalia Bathory 

Coordonator: Luciana Jinga 

Editor asociat: Ștefan Bosomitu 

Editura Zeta Books 

Număr pagini 215 

Descriere Volumul cu nr. 9 al anuarului IICCMER 

în limba engleză History of 

Communism in Europe, cu titlul 

Breaking the Wall: a National and 

Transnational Perspective on East-

European Science (1945-1990), este 

rezultatul conferinței cu același titlu 

desfășurată la București în anul 2017 

și cuprinde articole referitoare la 

cercetarea științifică în perioada 

Războiului Rece și legăturile Est-Vest 

care s-au dezvoltat atunci între 

cercetători, instituții de cercetare și 

alți actori interesați. Volumul oferă o 

perspectivă amplă asupra modului în 

care politicul și cercetarea științifică s-au condiționat și influențat 

reciproc în cadrul regimurilor comuniste din Europa în a doua 

jumătate a secolului XX. Astfel, anuarul explorează felul în care 

proiecte științifice, din biologie, genetică și medicină, precum și 

științele sociale, au fost puse în slujba unor demersuri autoritariste, 

având consecințe dintre cele mai grave asupra populației. History 

of Communism in Europe, vol. 9, analizează rolul diverselor 

personalități (oameni de știință, politicieni) care au reușit să treacă 

granițele (instituționale, geografice, intelectuale etc.) ale 

regimurilor comuniste. În același timp, este abordată chestiunea 
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schimburilor științifice, respectiv interacțiunea dintre oamenii și 

institutele de știință din diferite țări și felul în care acestea au fost 

influențate de progresul științific din Vest. 

 

2.  

Titlu România de la comunism la postcomunism. Criză, 

transformare, democratizare, Anuarul Institutului de 

Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului 

Românesc. Volumele XIV-XV, 2019-2020 

Autor Coordonatori: Dalia Bathory, Ștefan Bosomitu, Cosmin Budeancă 

Editura Polirom 

Număr pagini 512 

Descriere Volumele XIV-XV (2019-2020) ale 

Anuarului IICCMER și-au propus să 

exploreze și să aducă în atenția celor 

interesați de istoria recentă aspecte 

referitoare la: declinul lent, dar 

implacabil al unui regim încremenit 

în logica strîmbă a intransigenței 

ideologice, a disprețului față de 

cetățean și a supravegherii 

dictatoriale; tragicele și (încă) 

controversatele evenimente din 

decembrie 1989; evoluțiile sinuoase 

din postsocialism, marcate nu doar 

de rupturi, ci și de continuități, de 

transformări parțiale și de 

acomodări circumstanțiale. Astfel, e avut în vedere un decupaj 

temporal amplu, care cuprinde atît declinul regimului comunist din 

România, cît și evoluția șovăielnică postcomunistă, ambele 

perioade avînd drept punct de convergență evenimentele care au 

dus la colapsul sîngeros din decembrie 1989. Cele 21 de studii care 

compun volumele surprind atât agonia unui regim rigid şi inflexibil, 

pe alocuri bolnav, neputincios şi incapabil de a înţelege evoluţiile 

politice ale unei lumi în profundă schimbare, cât şi sforţările 

ulterioare ale unei societăţi care încerca să (re)înveţe şi să îşi 

(re)însuşească principiile şi regulile „jocului”democratic. 
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3.  

Titlu Panorama comunismului în România 

Autor Editor: Liliana Corobca 

Editura Polirom 

Număr pagini 1152 

Descriere Ideea proiectului a apărut după 

publicarea volumului Panorama 

comunismului în Moldova sovietică 

(Polirom, 2019). La elaborarea 

acestui exhaustiv volum (1152 

pagini) au participat 47 de autori, 

reputați specialiști în domeniu, 

profesori universitari, cercetători 

științifici din principalele instituții 

științifice din România, oferind 

lucrări de sinteză în cele mai 

importante domenii ce țin de 

regimul comunist din România 

(1945-1989).  Prin limbajul său clar 

și coerent, volumul se adresează 

atât tinerilor de azi care nu au 

cunoscut acele timpuri, cât și publicului larg. Își propune să fie și 

un instrument de lucru, un punct de pornire pentru cercetările 

viitoare ale unor specialiști  interesați de fenomen (în acest sens, 

există și bibliografii tematice la sfârșitul fiecărei teme), dar și cea 

mai ambițioasă lucrare în domeniu după 30 de ani de la căderea 

comunismului. 

 

4.  

Titlu România comunistă (1948-1985). O analiză politică, economică 

și socială 

Autor Michael Shafir 

Editura Meteor Publishing 

Număr pagini 432 
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Descriere Lucrarea a fost publicată pentru prima 

oară în anul 1985, în limba engleză, 

devenind rapid o „referință obligatorie” 

pentru cercetătorii din Occident 

interesați de regimul comunist. 

Susținem întru totul afirmația autorului 

conform căreia cartea „stă în picioare” 

și astăzi, iar puținele erori din lucrarea 

originală nu au fost eliminate în ediția 

de față, ci marcate, pentru ca cititorul 

să poată constata cu ușurință care sunt 

limitele ce decurg dintr-o documentare 

derulată integral în afara granițelor 

țării. 

Volumul face parte din acele lucrări care oferă în același timp 

posibilitatea unei înțelegi articulate a ceea ce a fost specific 

regimului comunist în România, dar și deschiderea spre interogare 

și dezbatere a ceea ce înseamnă societatea românească în 

ansamblu. Conceptul de „schimbare simulată” sugerat de această 

carte este explicativ, dar nu este sentențios. Este o propunere de 

problematizare a relației dintre modernitate – stat românesc – 

societate internațională care are drept pretext comunismul 

românesc, devenit între timp istorie, iar drept text analiza 

acestuia. 

 

 

5.  

Titlu Jurnal, vol. 4, Anii rezistenței (1969-1973) 

Autor Ion Rațiu 

Editura Corint 

Număr pagini 816 
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Descriere Jurnalist și publicist, Ion Rațiu a 

devenit, după plecarea din țară în 

1940, unul dintre liderii emigraţiei 

româneşti. Membru proeminent al 

opoziţiei faţă de Nicolae Ceauşescu, 

Ion Rațiu s-a remarcat în cadrul 

Central European Student and Youth 

Society, Free Romanian Movement, a 

fost corespondent al mai multor ziare, 

agenţii de presă şi posturi de radio din 

Occident. Din anul 1984, a înfiinţat şi 

condus Uniunea Mondială a Românilor 

Liberi, cu sediul la Londra. A fost 

totodată un om de afaceri de succes, 

oferind sprijin celor care fugeau de 

sub dictatura ceauşistă. Acest volum al jurnalului acoperă „o 

perioadă cu mari succese ale lui Ion Rațiu în anumite domenii, dar 

și cu frustrare și chiar tristețe în altele”. În acești ani, Ion Rațiu se 

ocupă de afacerile sale în expansiune, sprijină apariția și 

ascensiunea fulminantă a buletinului Free Romanian Press și 

călătorește, în mod regulat, la Paris și New York, unde se aflau 

sediile organizațiilor românești, Partidul Național-Țărănesc (PNȚ), 

respectiv Comitetul Național Român (CNR). În urma dezamăgirilor 

acumulate în încercările sale de a reforma „guvernul în așteptare” 

al exilului (CNR), Ion Rațiu a înțeles că era nevoie să unească 

grupurile românești de pretutindeni sub o singură umbrelă, astfel 

încât românii din exil să fie luați în serios, să pună presiune pe 

guvernele occidentale, să ceară recunoașterea situației cumplite a 

populației din România și reforme în statele-satelit ale Uniunii 

Sovietice. Își va împlini acest vis abia în 1984, prin înființarea 

Uniunii Mondiale a Românilor Liberi. 
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6.  

Titlu În echipa lui Stalin. Anii periculoși din politica sovietică 

Autor Sheila Fitzpatrick 

Editura Meteor Publishing 

Număr pagini 432 

Descriere Subintitulată Anii periculoși din 

politica sovietica, cartea ne 

relatează istoria echipei lui Stalin, 

unul dintre cei mai longevivi șefi de 

stat din secolul al XX-lea, aflat în 

fruntea celui mai mare imperiu 

totalitar din lume, echipa uimitoare 

și ea prin aceeași longevitate, căci 

unii dintre membrii ei - Molotov, 

Mikoian, Voroșilov, Kaganovici, marii 

supraviețuitori - au rămas alături de 

conducător în toți cei 25 de ani cît s-

a aflat la cîrma Uniunii Sovietice și au 

trecut împreuna prin momente de 

oroare din istoria țării. Viața lor 

politica s-a împletit strîns cu cea 

sociala, familiile se cunoșteau, locuiau uneori în același apartament 

sau își făceau vizite la vile, dar nu neapărat din prietenie, ci din 

dorința și nevoia de a fi la curent cu toate detaliile din viața 

rivalilor. Autoarea afirma direct sau indirect că proiectele inumane 

precum colectivizarea forțată, marile epurări, campania de 

antisemitism din 1953, exemplificata prin așa-zisul complot al 

medicilor, au pornit din inițiativa lui Stalin și încearcă să vadă care 

a fost aici rolul echipei, adică al Biroului Politic, căruia i se cerea 

întotdeauna sa voteze propunerile conducătorului. Este greu de 

găsit în istoria omenirii un alt grup de consilieri care să fi rămas în 

preajma conducătorului statului atît de mult timp și atunci se pune 

întrebarea ce anume i-a ținut laolaltă: loialitatea sau spaima pentru 

propria viată și viața celor dragi, căci aceștia au fost adesea supuși 

unor persecuții cumplite, fără ca cei care chipurile dețineau 

puterea în cadrul conducerii colective să poată interveni. 
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7.  

Titlu Copiii pierduți ai României. Realitatea crudă a orfelinatelor 

comuniste 

Autor Jean-Philippe Légaut 

Editura Meteor Publishing 

Număr pagini 368 

Descriere La căderea regimului Ceaușescu, 

imaginile „orfanilor români”, cel mai 

adesea subnutriţi şi lipsiți de îngrijire, 

au șocat opinia publică internațională, 

desființarea „caselor de copii” 

devenind cu timpul o condiție sine qua 

non a aderării României la Uniunea 

Europeană. 

În spatele descrierilor emoționante, 

realitatea fenomenului rămâne în mare 

parte necunoscută. Bazându-se pe 

surse naționale și locale neexplorate și 

pe numeroase mărturii ale unor foşti 

minori ocrotiți de stat, Jean-Philippe 

Légaut ne arată de ce și cum aceste 

instituţii cel mai adesea au irosit viața copiilor pentru protecția 

cărora au fost înființate. Jean-Philippe Légaut este fost elev al 

École Normale Supérieure și doctor în istorie al Universității 

Panthéon-Sorbonne din Paris. În cadrul asociației „Emmaus Satu 

Mare” a implementat din 2010 un program de inserție pentru tinerii 

proveniți din sistemul de protecție. 
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VII. CONFERINȚE 
 

1. Istorii și memorii ale comunismului românesc 

Conferință organizată în cadrul proiectului „Serile de istorie la 

IICCMER” 

16 decembrie 2020 

Loc  București-online – înregistrarea poate fi accesat la link-ul  

https://www.facebook.com/InstitutuldeInvestigareaCrimelorComuni

smului/ 70034266544242 

Perioada de 

implementare 

Octombrie-decembrie 2020 

Descriere În continuarea seriei de evenimente științifice devenite deja o 

tradiție în mediile academice românești și internaționale, IICCMER 

organizează lunar întâlniri cu cei mai buni specialiști interesați de 

istoria recentă. Seria de conferințe Serile de istorie la IICCMER 

dedicată istoriografiei regimului comunist  din România are ca 

obiectiv general să pună laolaltă experți specializați în studierea  

trecutului recent. Conferința Istorii și Memorii ale Comunismului 

Românesc. Evenimentul a deschis seria conferințelor lunare.  

Discuțiile au vizat tendințele istoriografice privind istoria recentă, 

avându-se în vedere chestiuni referitoare la cadrul general care a 

favorizat și întreținut abordarea cu predilecție a unor tematici și 

subiecte în detrimentul altora, precum și a rolului  diferiților actori, 

fie ei instituționali ori cercetători independenți în cadrul acestui 

proces. Evenimentul a început cu un cuvânt de deschidere al 

Alexandrei TOADER, Președinte executiv al IICCMER, urmat de 

intervențiile invitaților: Adrian CIOROIANU (Ambasador, Delegaţia 

permanentă a României pe lângă UNESCO, prof. univ. dr., 

Universitatea din București), Dennis Deletant (prof. emerit, School of 

Slavonic and East European Studies, University College, London), 

Michael SHAFIR (prof. emerit, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-

Napoca). Discuțiile din cadrul evenimentului vor fi moderate de 

Luciana JINGA, cercetător IICCMER. 

Beneficiari Publicul țintă al conferinței este alcătuit din istorici, activiști, 

politologi  și specialiști în justiție de tranziție, cercetători recunoscuți 
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în spațiul românesc și european, elevi, studenți, cadre didactice, 

precum și publicul larg interesat de istoria recentă. 

Parteneri - 

Impact Principalul rezultat așteptat este o diversificare a abordărilor care 

pot contribui la o cât mai bună identificare a mecanismelor represive 

și criminale ale regimului comunist din  România. Nu în ultimul rând, 

evenimentul va contribui la apariția de noi rețele de cunoaștere și 

diseminare a informației, precum și posibilitatea pentru public de a 

cunoaște aspecte din activitatea curentă a IICCMER. 

 

Perspective Programul va continua în 2021 

 

Promovarea 

acțiunii/proiectului 

Promovarea conferinței s-a făcut prin intermediul site-ului 

www.iiccmer.ro  și a diferitelor rețele de socializare. 

 

2. Conferința Vocile Libertății: Radio „Europa Liberă”, „BBC”, 

„Vocea Americii”, „Deutsche Welle” 

3 decembrie 2020 

Loc  București 

Perioada de 

implementare 

  

1 iulie 2020 – 4 decembrie 2020 

Descriere Conferința a avut scopul să (re)aducă în discuție importanța 

posturilor de radio și impactul emisiunilor acestora în perioada 

comunistă, atât în țară, cât și în Occident, și de a oferi celor 

interesați de fenomenul exilului românesc postbelic o 

platformă de analiză și dezbatere, promovând 

interdisciplinaritatea, diversitatea de idei, rigoarea științifică 

și spiritul critic. Evenimentul a avut ca principal obiectiv 

evidențierea rolului posturilor de radio pentru țările aflate 

dincolo de Cortina de Fier și al impactului semnificativ al 

emisiunilor în timpul comunismului. Conferința a subliniat 

misiunea exilului și, implicit, a radiourilor în menținerea 

valorilor de libertate și democrație prin activitățile și 

emisiunile ce au reprezentat „vocea celor fără de voce”. 

http://www.iiccmer.ro/
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Beneficiari Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria 

Exilului Românesc (IICCMER)  

Parteneri - 

Impact Evenimentul online a fost transmis live pe pagina de facebook 

a institutului și a produs un impact în rândul oamenilor de 

cultură, tinerilor istorici, studenți și publicului larg interesați 

de istoria și semnificația radiourilor în comunism. Conferința a 

înregistrat o semnificativă audiență și a fost posibilă datorită 

achiziționării aparaturii tehnice necesare pentru redarea 

conferinței online, live pe facebook și pentru a asigura 

transmisia cu participanții din străinătate (Berlin, Londra, 

Chișinău) și alte orașe din țară (Cluj-Napoca). Toți invitații au 

participat la conferința online: Alexandra Toader, președinte 

Excutiv, IICCMER, Emil Hurezeanu, Christian Mititelu, Sergiu 

Musteață, Adrian Niculescu, Michael Shafir, Dinu Zamfirescu, 

Mihaela Toader, Liviu Tofan. Am beneficiat de sprijinul 

constant al colegilor: Ștefan Bosomitu, Director de Cercetare, 

Adriana Moroianu, Comunicare.  

Perspective Pe parcursul desfășurării conferinței a fost evidențiat atât 

interesul cât și importanța pe care o acordă IICCMER în 

susținerea acțiunilor de a onora trecutul istoric și 

personalitățile care au reprezentat „vocea celor fără de voce” 

și care au avut o contribuție remarcabilă în lupta 

anticomunistă. Participanții/Invitații și-au arătat 

disponibilitatea de a participa și la alte evenimente organizate 

de IICCMER 

Promovarea 

acțiunii/proiectului 

Proiectul a fost promovat pe site și pagină Facebook IICCMER 

și s-a transmis live pe 3 decembrie,ora 15.00;a mai fost 

promovat la: 

 Radio România Cultural 

https://radioromaniacultural.ro/conferinta-vocile-libertatii-

radio-europa-libera-bbc-vocea-americii-deutsche-welle/; 

 Bucureștii vechi și noi  

https://www.bucurestiivechisinoi.ro/2020/11/conferinta-

vocile-libertatii-radio-europa-libera-bbc-vocea-americii-

deutsche-welle-organizata-de-iiccmer-va-fi-transmisa-

l/?fbclid=IwAR0id4xxpi791FXjKbmmWoT3ADThiqDOdHgxOs ; 

https://radioromaniacultural.ro/conferinta-vocile-libertatii-radio-europa-libera-bbc-vocea-americii-deutsche-welle/
https://radioromaniacultural.ro/conferinta-vocile-libertatii-radio-europa-libera-bbc-vocea-americii-deutsche-welle/
https://www.bucurestiivechisinoi.ro/2020/11/conferinta-vocile-libertatii-radio-europa-libera-bbc-vocea-americii-deutsche-welle-organizata-de-iiccmer-va-fi-transmisa-l/?fbclid=IwAR0id4xxpi791FXjKbmmWoT3ADThiqDOdHgxOs
https://www.bucurestiivechisinoi.ro/2020/11/conferinta-vocile-libertatii-radio-europa-libera-bbc-vocea-americii-deutsche-welle-organizata-de-iiccmer-va-fi-transmisa-l/?fbclid=IwAR0id4xxpi791FXjKbmmWoT3ADThiqDOdHgxOs
https://www.bucurestiivechisinoi.ro/2020/11/conferinta-vocile-libertatii-radio-europa-libera-bbc-vocea-americii-deutsche-welle-organizata-de-iiccmer-va-fi-transmisa-l/?fbclid=IwAR0id4xxpi791FXjKbmmWoT3ADThiqDOdHgxOs
https://www.bucurestiivechisinoi.ro/2020/11/conferinta-vocile-libertatii-radio-europa-libera-bbc-vocea-americii-deutsche-welle-organizata-de-iiccmer-va-fi-transmisa-l/?fbclid=IwAR0id4xxpi791FXjKbmmWoT3ADThiqDOdHgxOs
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Uniunea Ziariștilor Profesioniști 

https://uzp.org.ro/tag/vocile-libertatii/ ;  

București City News https://bucuresticitynews.ro/conferinta-

vocile-libertatii-radio-europa-libera-bbc-vocea-americii-

deutsche-welle-organizata-de-iiccmer-va-fi-transmisa-

l/?fbclid=IwAR05pfiOT_1;  

Ziare Live Știri https://www.ziarelive.ro/stiri/conferinta-

vocile-libertatii-radio-europa-libera-bbc-vocea-americii-

deutsche-welle.html. 

 

  

https://uzp.org.ro/tag/vocile-libertatii/
https://bucuresticitynews.ro/conferinta-vocile-libertatii-radio-europa-libera-bbc-vocea-americii-deutsche-welle-organizata-de-iiccmer-va-fi-transmisa-l/?fbclid=IwAR05pfiOT_1
https://bucuresticitynews.ro/conferinta-vocile-libertatii-radio-europa-libera-bbc-vocea-americii-deutsche-welle-organizata-de-iiccmer-va-fi-transmisa-l/?fbclid=IwAR05pfiOT_1
https://bucuresticitynews.ro/conferinta-vocile-libertatii-radio-europa-libera-bbc-vocea-americii-deutsche-welle-organizata-de-iiccmer-va-fi-transmisa-l/?fbclid=IwAR05pfiOT_1
https://bucuresticitynews.ro/conferinta-vocile-libertatii-radio-europa-libera-bbc-vocea-americii-deutsche-welle-organizata-de-iiccmer-va-fi-transmisa-l/?fbclid=IwAR05pfiOT_1
https://www.ziarelive.ro/stiri/conferinta-vocile-libertatii-radio-europa-libera-bbc-vocea-americii-deutsche-welle.html
https://www.ziarelive.ro/stiri/conferinta-vocile-libertatii-radio-europa-libera-bbc-vocea-americii-deutsche-welle.html
https://www.ziarelive.ro/stiri/conferinta-vocile-libertatii-radio-europa-libera-bbc-vocea-americii-deutsche-welle.html
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VIII. PARTENERIATE 
 

Muzeul Național de Istorie a României 

Institutul de Investigare a Crimelor 

Comunismului și Memoria Exilului 

Românesc (IICCMER) și Muzeul 

Național de Istorie a României 

(MNIR) au încheiat un acord de cooperare care are ca obiect efectuarea de investigații 

arheologice pentru recuperarea memoriei materiale a represiunii din perioada 

comunistă și investigarea crimelor şi abuzurilor înfăptuite de către fostele instituţii ale 

regimului. Activitatea comună va fi îndreptată spre efectuarea de investigaţii 

arheologice în vederea identificării urmelor materiale din zona fostelor colonii de 

muncă forţată şi a fostelor închisori şi spre analizarea ştiinţifică a acţiunilor regimului 

comunist şi a consecinţelor acestuia, în directă colaborare cu celelalte instituţii ale 

statului, în spiritul valorilor democraţiei, a statului de drept şi pluralismului politic. 

Datele obţinute în urma cercetărilor arheologice vor fi utilizate atât de IICCMER pentru 

îndeplinirea misiunii sale instituţionale (referitoare la cercetarea acţiunilor care au  

lezat drepturile şi libertăţile omului în întreaga perioadă a regimului comunist), cât şi 

de MNIR, pentru a ilustra diferite aspecte ale perioadei comuniste, în proiectele și 

reconstituirile sale expoziționale. 

 

Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” 

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria 

Exilului Românesc (IICCMER) și Institutul de Arheologie „Vasile 

Pârvan” din cadrul Academiei Române au încheiat un acord de 

cooperare care are ca obiect efectuarea de investigații arheologice 

pentru recuperarea memoriei materiale a represiunii din perioada 

comunistă și investigarea crimelor şi abuzurilor înfăptuite de către 

fostele instituţii ale regimului. Activitatea comună va fi îndreptată spre efectuarea de 

investigaţii arheologice în vederea identificării urmelor materiale din zona fostelor 

colonii de muncă forţată şi a fostelor închisori şi spre analizarea ştiinţifică a acţiunilor 

regimului comunist şi a consecinţelor acestuia, în directă colaborare cu celelalte 

instituţii ale statului, în spiritul valorilor democraţiei, a statului de drept şi 

pluralismului politic. Datele obţinute în urma cercetărilor arheologice vor fi utilizate 

atât de IICCMER pentru îndeplinirea misiunii sale instituţionale (referitoare la 

cercetarea acţiunilor care au  lezat drepturile şi libertăţile omului în întreaga perioadă 

a regimului comunist), cât şi de Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, pentru a 
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ilustra diferite aspecte ale perioadei comuniste, în proiectele și reconstituirile sale 

expoziționale. 

 

Facultatea de Istorie, Universitatea din București 

Institutul de Investigare a Crimelor 

Comunismului și Memoria Exilului 

Românesc (IICCMER) și Facultatea 

de Istorie a Universității București 

(FIUB) au încheiat un protocol pentru realizarea în parteneriat a unor proiecte de 

cercetare și organizarea unor evenimente cu caracter informativ-educativ. Astfel, cele 

două instituții vor colabora în vederea organizării unor activități de cercetare 

științifică, conferințe, expoziții sau seminarii, realizarea de proiecte, cât și publicarea 

unor studii și documente rezultate în urma cercetărilor efectuate în comun. De 

asemenea, studenții, masteranzii și doctoranzii Facultății de Istorie vor avea 

oportunitatea de a efectua stagii de practică la IICCMER, urmând să fie implicați activ 

în activitatea de cercetare și documentare a instituției, dar și în proiecte cu tradiție 

precum Universitatea de Vară de la Râmnicu Sărat, Școala de Vară de la Sinaia sau 

Fototeca online a comunismului românesc. 

  



45 
 

IX. PETIȚII 

 

În decursul anului 2020, pe adresa IICCMER au sosit un număr de 115 petiții – fie în 

format electronic (pe adresa: office@iiccmer.ro), fie prin poștă.  

Problematica generală care s-a regăsit în aceste petiţii se referă la solicitări de copii 

ale fişelor de deţinuţi politici, cereri de exprimare a unui punct de vedere ştiinţific 

asupra unor experienţe individuale în perioada comunistă sau solicitări către IICCMER 

pentru oferirea de expertiză juridică sau istorică legată de crimele şi abuzurile comise 

în perioada comunistă. 

Această activitate a urmărit să ofere sprijin instituţional victimelor abuzurilor şi 

crimelor din perioada comunistă. Prin aceste proiecte, Institutul a reușit să se apropie 

de nevoile imediate ale victimelor comunismului, acţionând ca agent de legătură între 

acestea şi alte instituţii. Prin intermediul acestui proiect IICCMER și-a asumat obligațiile 

legale, prevăzute în Legea 544/2001. 

  

mailto:office@iiccmer.ro
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X. ALTE ACTIVITĂȚI 

 

Anuarul în limba engleză al IICCMER a fost inclus în categoria A în 

cadrul clasificării revistelor din domeniile științelor umaniste, 

coordonată de Consiliul Național al Cercetării Științifice 

Anuarul în limba engleză al Institutului de 

Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria 

Exilului Românesc (IICCMER), History of 

Communism in Europe, a fost clasificat drept 

publicație de categorie A în urma desfășurării 

procesului de evaluare şi clasificare a revistelor 

româneşti coordonat de către Consiliul Naţional 

al Cercetării Ştiinţifice (CNCS). 

History of Communism in Europe (HCE), editată de IICCMER, este singura revistă 

dedicată istoriei contemporane inclusă în categoria A și publicația cu al 5-lea punctaj 

la nivel național. 

Revista academică History of Communism in Europe este o publicație deschisă oricăror 

investigații care au obiectivitatea, complexitatea și sofisticarea necesară oricărei 

cercetări pe tematici de comunism, precum și asupra diferitelor fațete ale 

totalitarismului în Europa secolului XX. 

 

Acordarea Înaltului Patronaj Institutului de Investigare a Crimelor 

Comunismului si Memoria Exilului Românesc de către Majestatea Sa 

Margareta Custodele Coroanei 

Marți, 29 septembrie 2020, la Palatul Elisabeta din București, a avut 

loc ceremonia de acordare a Înaltului Patronaj Institutului de 

Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Românesc 

(IICCMER) de către Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei. 

Sprijinul acordat de Casa Regală a României reprezintă o mare 

onoare pentru IICCMER, întrucât se traduce într-o recunoaștere a 

principalelor misiuni și merite ale Institutului: studierea și 

rememorarea exilului, aflarea adevărului despre cei care au căzut 

victime în lupta pentru prezervarea valorilor democratice și identificarea celor vinovați 

de crime și abuzuri comise în perioada comunistă. 


