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 Daniel Șandru este politolog, profesor 

universitar doctor la Facultatea de Științe 

Politice și Administrative a Universității 

„Petre Andrei” din Iași, instituție în cadrul 

căreia a deținut funcția de președinte al 

senatului universitar și pe cea de prorector. 

Licențiat, ca șef de promoție, al Facultății de 

Filosofie a Universității „Al. I. Cuza” din Iași 

(1999) și, ulterior, absolvent de Științe Politice 

(2001) în cadrul aceleiași instituții, are un 

master în Filosofie Politică (2000), un 

doctorat magna cum laude în Filosofie 

(2008), susținut de asemenea la Universitatea 

„Al.I. Cuza” și a obținut în 2019 un doctorat 

summa cum laude în Științe Politice la 

Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-

Napoca. Între 2010 și 2013 a fost bursier 

postdoctoral al Academiei Române și a 

efectuat stagii de cercetare la Universitaet 

Konstanz (2010, 2012) și la Humboldt-

Universitaet, Berlin (2011). Din martie 2021 

urmează un program de cercetare avansată 

în domeniul științelor politice la Universitatea 

„Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. Între august 

2016 și februarie 2017 a fost secretar de stat, 

coordonator al Departamentului Centenar 

din cadrul Cancelariei Prim-ministrului 

Guvernului României, iar în intervalul aprilie 

2017-aprilie 2020 a coordonat Programul 

Centenar al Primăriei Municipiului Iași. 

 A publicat: Reinventarea ideologiei;  

Ipostaze ale ideologiei în teoria politică și 

Maladii postcomuniste.

 A coordonat, în colaborare, volumele: 

Mass-media și democrația în România 

postcomunistă (ed. I, 2011; ed. a II-a, revăzută și 

adăugită, 2013), Totalitarismul. De la origini la 

consecințe, Sinteze de știință politică, 

Dimensiuni social-politice ale operei lui Petre 

A n d re i ,  Ze ce  exe rc i ț i i  d e  „ i n g i n e r i e 

constituțională”, Cuvintele puterii. Literatură, 

intelectual i  ș i  ideologie în România 

co m u n i s t ă ,  R e p e re  a l e  co m u n i c ă r i i 

interculturale, Anul Regal. Jurnalul Jubileului 

de 150 de ani de la fondarea Casei Regale a 

României,  Cine suntem și ce ne ține 

împreună? Reflecții post-Centenar despre 

natura democrației din România, Lumea 

Majestății Sale. Jubileul Custodelui Coroanei 

Române și Revoluția din 1989. Învinși și 

învingători

Prof.univ.dr. Florin - Daniel Șandru
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PROIECTE

IMPLEMENTATE

IMPACT POSTĂRI

FACEBOOK400K
Medie 66.700

vizualizări lunare

140 PRELUĂRI ÎN MASS-MEDIA

LOCALĂ ȘI NAȚIONALĂ

Medie 23

preluări lunare

MEMORIALUL

„ÎNCHISOAREA TĂCERII”

DOCUMENTARE ȘI

INVESTIGAȚII SPECIALE

PROIECTE

EDUCAȚIONALE

COMUNICARE ȘI

REZULTATE ȘTIINȚIFICE 

Statistici în perioda 11 martie - 11 septembrie 2022 Segmente prioritare de activitate
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 Pentru reabilitarea, consolidarea și 

modernizarea Memorialului „Închisoarea 

Tăcerii” și Centrul educațional privind 

comunismul în România, în anul 2022, de la 

numirea noului  Președintelui executiv s-au 

desfășurat, cronologic, următoarele activități:

 Deblocarea Proiectului Memorialului;

 Actualizarea Studiului de Fezabilitate;

 Acceptarea finanțării Proiectului, prin 

PNRR, de către MIPE;

 Actualizarea Proiectului Tehnic;

 P a t r u  ș e d i n țe  G r u p  d e  L u c r u 

Interinstituțional;

 Două ședințe (iulie, septembrie) Grup 

de Lucru Național pentru dezvoltarea 

conceptului curatorial;

 O ședință (septembrie) Grup de Lucru 

Internațional pentru dezvoltarea conceptului 

curatorial. 

  Raportul de monitorizare 

media poate fi consultat aici

MEMORIALUL

,,ÎNCHISOAREA TĂCERII’’

 L a  d a t a  t r a n s m i t e r i i  a c e s t u i 

document, Institutul de Investigare a 

Crimelor Comunismului și Memoria Exilului 

Românesc a primit, în data 5.09.2022, 

înștiințare de la Ministerul Investițiilor și 

Proiectelor Europene, cu privire la aprobarea 

cererii de finanțare cu valoare de 9 milioane 

de euro, din Planul Național de Redresare și 

Reziliență.

 Educația cetățenilor României, cu precădere 

a tinerelor generații, pentru aflarea adevărului 

istoriei comunismului, reprezintă un capitol prioritar 

de activitate pentru IICCMER. În acest segment de 

activitate sunt incluse: sesiuni de practică pentru 

studenții români, campanii de informare și 

conștientizare pentru publicul larg, programe de 

studii și workshop-uri pentru studenți români și 

străini.

 #NuUităm

 Universitatea de Vară

 Descoperă România Instituțională 

 Cinecomunism

 Digitalizarea arhivei foto

 Practica IICCMER

 History of Romania during Communism

 Spunem STOP reluării ,,Cenaclului Flacăra’’

 Volumele IICCMER

 Parteneriate IICCMER și Întâlniri de lucru

PROIECTELE

EDUCAȚIONALE

https://docs.google.com/document/u/0/d/1hVa6yltsvo-kirA8Yilsp_PpBDL8HEbs18EgapYJDWQ/edit
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 Pe pagina de   sunt prezentate Facebook IICCMER

evenimente marcante din Istoria Comunismului: 

exil, comemorări, dizidenți, acțiuni abuzive realizate 

de regimul comunist. 

Campania #NuUităm

https://www.facebook.com/InstitutuldeInvestigareaCrimelorComunismului
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 Universitatea de Vară de la Râmnicu Sărat – 

„Pedagogia Memoriei și Datoria Neuitării” este prima 

de acest fel din România, fiind destinată studierii 

sistemului represiv comunist. Studenții selectați în 

program au oportunitatea de a se implica în 

dezbateri şi de a asista la prelegeri susţinute de 

reprezentanţi ai IICCMER, experţi, istorici şi 

cercetător i  în  dom eniu l  comunismulu i  ş i 

postcomunismului românesc şi est-european. 

   poate  fi  consultat  rapor tul  de Aic i

monitorizare media.

Universitatea de Vară

https://docs.google.com/document/u/0/d/10r1YEUSv-1l7NNYRRcVV4ZlrbiNTzAvLNQobB-0xJmo/edit
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 Descoperă România Instituțională este un 

program prin care studenții din România învață cum 

funcționează instituțiile statului în prezent, față de 

perioada regimului comunist. Obiective:

 Posibilitatea de a cunoaște rolul instituțiilor publice 

în prezent și în comunsim; 

 Cunoașterea unei părți importante a istoriei 

poporului român;

Informarea și conștientizarea tinerelor generații de 

studenți asupra principiilor democratice corecte de 

funcționare a instituțiilor publice; 

 Raportul de monitorizare media poate fi 

consultat aici

Descoperă

România Instituțională

27-30
IUNIE 2022CÂND

UNDE BUCUREȘTI
ROMÂNIA

Aplică între 6 - 30 aprilie 2022 

DESCOPERÃ 
România instituțională

INSTITUTUL DE VARĂ 2022

V I Z I T E L A P R I N C I PA L E L E I N S T I T U Ț I I P U B L I C E
W O R K S H O P - U R I

https://docs.google.com/document/u/0/d/1ukoCa1wsP9MBem-1-V-lgX7VroZtFzGJ/edit
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 Este un proiect desfășurat online, promovat 

pe pagina de Facebook și site IICCMER, unde sunt 

analizate filmele consacrate din perioada regimului 

comunist și modalitatea prin care regimul le folosea 

ca instrumente de propagandă în masă. 

  poate fi consultată lista de filme.Aici

Cinecomunism

https://www.iiccmer.ro/category/campanii-media/
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 În parteneriat cu Arhivele Naționale ale 

României, IICCMER va digitaliza 100 de mii de 

fotografii în următorii 6 ani, cu o medie de 18 mii de 

fotografii anual. Publicul interesat va putea avea 

acces gratuit, în format online, la o bază de date care 

conţine fotografii din perioada 1945-1989, dar şi din 

perioada 1921-1944.

 Raportul de monitorizare media poate fi 

consultat .aici

Digitalizarea Arhivei Foto

din perioada Regimului Comunist

https://docs.google.com/document/d/18UjyxXi1j_hCo9jU5gokNgDUhO-2hWka_CoWhnZi14c/edit?usp=sharing
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 Programul de practică oferit de IICCMER este 

permanent deschis tuturor studenților care doresc 

să aprofundeze cunoștințele legate de Istoria 

Comunismului. Peste 50 de studenți au accesat 

acest program în ultimele 6 luni.

Programul de practică

al IICCMER
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 History of Romania during Communism este 

un curs adresat studenților străini, în care sunt 

abordate diferite teme din perioada Regimului 

Comunist. Cursul are și o componentă practică, prin 

care studenții străini au posibilitatea să viziteze 

obiective turistice care au legătură cu Istoria 

Comunismului. 

History of Romania

during Communism
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 IICCMER a inițiat o companie media prin care 

a dorit să se poziționeze ferm contra reluării 

fenomenului  propagandistic ,,Cenaclul Flacăra’’. 

„Într-o Românie care şi-a câştigat democraţia prin 

suferinţă şi pierderi de vieţi omeneşti, repunerea în 

scenă a unui fenomen cultural cu valenţe comuniste, 

la 33 de ani de la Revoluţie, reprezintă o ruşine 

naţională imensă şi o dovadă a lipsei de consideraţie 

la adresa victimelor regimului comunist. Avem 

datoria morală faţă de cetăţenii acestei ţări, din 

generaţia tânără sau din cea care a cunoscut 

metodele propagandei comuniste, să prezentăm 

faptele aşa cum s-au consumat în realitate şi să ne 

asumăm responsabilitatea ca acestea să nu se mai 

repete vreodată. În calitate de preşedinte al IICCMER, 

îi solicit ferm domnului Andrei Păunescu să înceteze 

organizarea acestei manifestări care, repet, nu este 

altceva decât o palmă adresată memoriei victimelor 

unui regim barbar, dar şi o modalitate de manipulare 

a tinerei generaţii”, a declarat prof. univ.dr. Daniel 

Şandru, preşedintele IICCMER.

  p o a te  fi  c o n s u l t a t  r a p o r t u l  d e A i c i

monitorizare media. 

Spunem STOP reluării

,,Cenaclului Flacăra’’

https://docs.google.com/document/u/0/d/1LdcN_JD0PIao94KPIutEcbM_pS__tg9rRNVKTuNG6MI/edit
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 În perioada 11 martie - 11 aprilie, IICCMER  a 

anunțat apariția a două volume de referință în 

domeniul istoriei. 

 Cartea ,,România 1988-1989. Lumea Liberă în 

apărarea satelor românești: Opération Villages 

Roumains”, scrisă Nicoleta Șerban, expert IICCMER - 

lansată în luna iunie, printr-un turneu organizat în 

orașele Cluj, Timișoara, București, Oradea și Iași. 

 Cartea ,,Panorama Postcomunismului în 

România’’, autor Liliana Corobca, expert IICCMER - 

care va fi lansată în această toamnă.

Volumele IICCMER
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 Parteneri Academici: Universitatea „Lucian 

Blaga” din Sibiu; Universitatea „Ovidius” din 

Constanța; Universitatea „Petre Andrei” din Iași; 

Facultatea de Științe Politice a Universității din 

București; Facultatea de Istorie și Științe Politice; 

Universitatea ”Al. I. Cuza”, Iași; Institutul de Istorie 

„Nicolae Iorga” al Academiei Române, Institutul de 

Istorie „A.D. Xenopol” al Academiei Române.

 Parteneri Educaționali: Grupul Editorial 

Litera, Cei de la Artis; Muzeul Național al Literaturii 

Române; Fundația Rațiu pentru Democrație; Muzeul 

Ororilor Comunismului în România.

 Parteneri instituționali: Arhivele Naționale ale 

Româneii, Ministerul Culturii; Primăria Municipiului 

Râmnicu Sărat; Municipiului Siret.

  Parteneri Media: AGERPRES și PressHUB.

 În curs de parafare: Consiliul Național pentru 

Studierea Arhivelor Securității;  Institutul Cultural 

Român; Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de 

Studii Europene; Universitatea ”Al. I .  Cuza”, 

Facultatea de Istorie; Biblioteca Națională a 

României.

Parteneriatele IICCMER

și întâlniri de lucru Parteneri academici:

Parteneri instituționali: Partener educațional:

Primăria Municipiului
Râmnicu Sărat

Parteneri media:
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 Experții IICCMER investighează moartea a 2.207 de copii, prin înfometare, condiții improprii de viață și lipsirea de asistență medicală în 4 din cele 26 de 

cămine-spital care au funcționat pe teritoriul RSR până în 1990. Au fost depuse două sesizări penale vizând crime sistemice și sistematice comise de către 

statul român împotriva minorilor instituţionalizaţi din căminele-spital Chigid, Sighetu Marmaţiei, Păstrăveni şi Spitalul de Neuropsihiatrie Infantilă Siret. 

Pentru fundamentarea plângerilor au fost acumulate dovezi constând în rămășițe umane, evidențe contabile, certificate de deces, însemnări oficiale în 

diverse registre și interviuri (Cighid 143 decese, Sighetu Marmaţiei 239 decese, Păstrăveni 394 decese, Siret 1.531 decese). Cercetările rămân deschise şi pentru 

celelalte centre. Pentru Căminul-spital nr. 4 Plătăreşti au fost contabilizate până în prezent 427 de decese, în timp ce pentru Moreni Ţuicani s-a ajuns la peste 

350 de decese înregistrate. În Căminul-spital Cighid din Județul Bihor, pe parcursul a aproximativ doi ani, dintr-un efectiv de 195 de copii internaţi, şi-au 

pierdut viaţa nu mai puţin de 160, ceea ce înseamnă o rată de mortalitate de 80% din efectivul de copii. Experții IICCMER estimează că numărul copiilor morți 

prin înfometare, lipsă de asistență medicală și condiții improprii de viață depășește 15.000. În căminele-spital erau internați copii ai căror părinţi erau 

decedaţi, necunoscuţi, cei care necesitau îngrijire specială ce nu le poate fi asigurată în familie sau cei a căror dezvoltare fizică, morală sau intelectuală ori a 

căror sănătate era primejduită în familie. Căminele-spital erau centre special create pentru găzduirea minorilor nerecuperabili, conform Legii nr. 3/1970, 

funcţionau în subordinea comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene și a Consiliului Popular al Municipiului Bucureşti, cea mai înaltă rată de 

mortalitate înregistrându-se în a doua parte a anilor '80.

 IICCMER a întocmit o notă explicativă privind necesitatea instituirii de legislație reparatorie pentru supraviețuitorii unor astfel de stabilimente, mulți 

dintre ei aflându-se și astăzi în situații sociale foarte precare.

  poate fi consultat raportul de monitorizare media privind investigația de la Păstrăveni.Aici

Documentare

și Investigații Speciale 

https://docs.google.com/document/u/0/d/1i7FdQq-ZHGmQZBhF2wDDbtWDg8Pn-EewWHSR6g2hQOc/edit
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 Conferințele IICCMER - organizate pentru a 

aduce la masa discuțiilor subiecte de interes istoric, 

ce sunt dezbătute împreună cu academicieni, 

istorici, profesori și cercetători. O parte din acțiuni pot 

fi consultate aici, accesând link-urile de mai jos.

1  ;Mihail Gorbaciov și experimentul eșecului politic

2  Solidarity and Action - Pedro Fuentes Cid

3  Zbor frânt spre libertate

4  70 de ani de la Deportările din Giurgiu

5  Răul Totalitar și Pedagogia Memoriei

6  Evocare Radu Cîmpeanu

7  Istorii Regăsite

8 Imperiu, imperialism și expansionism rus și sovietic

Comunicare

și rezultate științifice

 PETIȚII  -  în intervalul  11  martie -  11 

septembrie au fost  primite la sediul IICCMER un 

număr de 193 de petiții. În intervalul menționat mai 

sus au fost soluționate un număr de 289 - diferența 

dintre 193 ș i  289 reprezentând începerea 

soluționării petițiilor anterior primite în acest 

interval de timp. 

https://www.facebook.com/InstitutuldeInvestigareaCrimelorComunismului/posts/pfbid02DeuGyYHVNSmxfEdfEtnqiVVcZga1y25t2Qa3nVyhVLJTzCqfagXhmCS5ADdq4F6Gl
https://www.facebook.com/InstitutuldeInvestigareaCrimelorComunismului/videos/2483890598415814
https://www.facebook.com/InstitutuldeInvestigareaCrimelorComunismului/videos/1179786662819354
https://www.facebook.com/photo/?fbid=397323215773961&set=a.261502836022667
https://www.facebook.com/photo?fbid=365709115602038&set=a.261502836022667
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=378363617669921&set=pb.100064888562205.-2207520000..&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=402892361883713&set=pb.100064888562205.-2207520000..&type=3
https://www.facebook.com/watch/?v=1039397326974178
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Rezultate Facebook

10 martie - 6 septembrie 2021

VS 10 martie - 6 septembrie 2022



Schimbarea de paradigmă

în modalitatea de comunicare

a proiectelor IICCMER
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 Creșterea nivelului de informare și conștientizare în rândul tinerilor care folosesc 

instrumentele de informare social media: 

Youtube, Instagram, Facebook.

 Implementarea de proiecte care să cuprindă componenta de comunicare extinsă 

pentru publicul larg:

 Realizarea de proiecții de film tematice;

 Realizarea de spectacole de teatru tematice.

 Implementarea de campanii Outdoor pentru promovarea mesajelor care au ca scop 

susținerea democrației și a libertății cetățenilor și respingerea oricăror forme de manifestare 

cu caracter totalitar.

 Proiecții de spoturi publicitare pe clădiri emblematice.

 Menționăm că prin realizarea direcțiilor de comunicare și promovare propuse ne 

dorim asocierea de imagine cu instituții din administrația publică centrală, respectiv 

Guvernul României și Administrația Prezidențială. Analiza realizată în perioada 11 martie - 11 

septembrie indică un potențial crescut de extindere a vizibilității și notorietății imaginii 

Institutului, dacă structura de prezentare a proiectelor se va realiza într-o manieră modernă, 

aliniată la exercițiul de înțelegere și asimilare a informațiilor în rândul tinerilor care folosesc 

platformele sociale. 



 IICCMER este hotărât să devină o parte importantă a efortului național de consolidare a conștiinței democratice, prin 

proiectele pe care le derulează, alături de celelalte instituții publice cu atribuții în domeniu și împreună cu societatea civilă. Este 

stringentă nevoie de un program național de instituționalizare a memoriei istorice, care să plece de la o concepție modernă a 

activității în domeniu, urmărind în primul rând utilitatea publică și impactul educațional al acțiunilor. Istoria și memoria ei 

colectivă nu sunt domenii de simplă competență administrativă sau politică, fiind parte a conștiinței civice și a celei naționale. De 

aceea, colaborarea permanentă cu societatea civilă, comunitatea academică și cea educațională, mediul antreprenorial privat și 

cel instituțional, atunci când obiectivul principal îl constituie susținerea unui set de valori morale, cu precădere în rândul 

generațiilor active, nu reprezintă doar o modalitate de atingere a scopurilor ci un adevărat exercițiu de democrație în slujba 

intereselor publice. 

 Președinte Executiv: Prof.univ.dr. Florin - Daniel Șandru



Vă mulțumesc!
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