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În conformitate cu obiectivele și planul de lucru stabilite în cadrul proiectului, în 2016 s-au
desfășurat următoarele tipuri de activități.
Activități administrative.
Acestea au presupus o serie de demersuri pentru buna desfășurare a proiectului, cum ar fi:
realizarea devizelor antecalcul, a contractărilor și a raportărilor de final de an; corespondență cu
UEFISCDI; completarea dosarului proiectului cu principalele documente; actualizare CV director de
proiect; crearea unei adrese de e-mail pentru proiect; realizat unui dosar al proiectului care să conțină
principalele documente.
Au existat, de asemenea, o serie de discuții în cadrul instituției gazdă a proiectului (Institutul
de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc) pentru reglementarea
derulării proiectului, respectiv la Biroul Contabilitate și la Compartimentul Juridic, dar pentru că au
existat o serie întreagă de dificultăți birocratice s-au căutat și soluții pentru o eventuală mutare a
proiectului, la Centrul de Studii în Istorie Contemporană (CSIC). Ulterior, statutul CSIC a fost trimis
către UEFISCDI în vederea evaluării.
S-au realizat, de asemenea, demersuri administrative ce au presupus referate și deconturi cu
privire la plata membrilor echipei, deplasările pentru documentare în țară și străinătate, pentru
organizarea conferinței internaționale, pentru îndeplinirea altor obiective în cadrul proiectului
(realizarea volumelor), asigurarea auditului financiar pentru 2015-2016.
S-au făcut, adeverințe pentru membrii echipei, verificări periodice a situaţiei cheltuielilor.
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Pentru o cât mai bună manageriere a activităților echipei de proiect, în fiecare lună au fost
elaborate rapoarte individuale de activitate.
Deoarece în faza de început a proiectului s-a prevăzut achiziția de echipamente necesare bunei
desfășurări a activităților, au avut loc o serie de discuții cu specialistul IT care deservește IICCMER
în vederea identificării echipamentelor care să fie achiziționate. De asemenea, s-au purtat discuții în
cadrul Biroului Contabilitate pentru stabilirea modului în care urmau a se realiza aceste achiziții, au
fost făcute referate de necesitate și s-a monitorizat îndeaproape achiziționarea celor necesare.
În această categorie de activități pot fi incluse și activitățile cu echipa. Astfel, au avut loc mai multe
întâlniri individuale cu membrii echipei sau cu întreaga echipă a proiectului, dar s-a ținut legătura și telefonic,
prin intermediul email-ului sau a serviciului de găzduire de fișiere „dropbox”, pentru distribuirea de sarcini
și evaluarea activităților și a nivelului de îndeplinire a obiectivelor (ex: privind transcrierile/editarea
interviurilor realizate; aplicații la diverse conferințe și simpozioane; schimb de bibliografie).
În vederea realizării website-ului proiectului (http://www.istoriinespuse.ro/) s-au purtat o
serie de discuții cu firma care se va ocupa de aceasta, s-a stabilit structura și conținutul de informații
ce urmează a fi disponibil pe site .

Constituirea echipei
Întrucât proiectul este unul de echipă și la momentul depunerii lui, pe lângă directorul de
proiect mai era nominalizat doar un membru (cercetătorul postdoctoral Dalia Bathory) a fost demarată
procedura de completare a echipei. În acest sens au fost realizate o serie de demersuri cum ar fi:
discuții la Biroul Contabilitate și la Compartimentul Juridic al IICCMER pentru stabilirea condițiilor
de derulare a concursului și de realizare a contractelor; redactarea unui anunț de concurs pentru cele
două posturi de cercetători doctoranzi și mediatizarea anunțului pe site-ul și pagina de facebook a
IICCMER, pe pagina de facebook personală; s-au făcut demersuri pentru promovarea anunțului pe
site-urile http://jobs.ancs.ro/register.php și http://www.euraxess.gov.ro/. A existat, pornind de la
aceste anunțuri, corespondență cu mai multe persoane interesate, care au cerut detalii.
După finalizarea înscrierilor candidaților a urmat verificarea CV-urile celor interesați și
împreună cu o echipă formată din experți IICCMER au fost selectați cinci candidați pentru proba de
interviu. A fost pregătit un set de întrebări pentru interviu și s-a derulat acesta, în urma căruia au fost
declarați admiși ca cercetători studenți-doctoranzi Andrea-Iustina Tuzu și Ursu Dragoș-Dumitru. În
vederea încheierii contractelor cu toți cei patru membrii ai echipei de proiect au fost realizate fișele
de post și au fost încheiate contractele.
Așa cum era prevăzut în cadrul proiectului, la scurt timp după constituirea echipei a urmat o
primă discuție (workshop) cu membrii acesteia cu privire la scopul, obiectivele și activitățile din
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cadrul proiectului, pentru familiarizarea cu metodologiile ce vor fi abordate și pentru stabilirea
strategilor și activităților comune sau specifice fiecăruia în perioada următoare.
Activități de cercetare
În arhive și biblioteci
În anul 2015 s-a prevăzut și demararea cercetărilor în arhivă. În acest sens membrii echipei
au făcut demersuri în vederea acreditării la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității
(CNSAS) pe tema proiectului și au solicitat dosare care să fie cercetate. De asemenea, întrucât toți
membrii echipei aveau acreditări anterioare pe alte teme în cadrul cărora puteau realiza documentare
până la primirea noilor acreditări, au continuat activitatea de cercetare în arhiva CNSAS pe dosare
care le aveau deja puse la dispoziție.
Pentru anul 2016 au fost prevăzute continuarea cercetărilor în arhive. În acest sens membrii
echipei au derutat cercetări pe tema proiectului în Arhiva Consiliului Național pentru Studierea
Arhivelor Securității (CNSAS), atât la sediul central cât și la depozitul din Popești-Leordeni,
însumând peste 100 de zile. Documentarea a avut în vedere atât realizarea de comunicări și studii, cât
și identificarea de documente care să fie publicate ulterior în volumul de mărturii și documente, unul
dintre obiectivele proiectului. În acest context sunt de menționat și o serie de demersuri cum ar fi
întocmirea de cereri pentru dosare noi sau pentru fotocopii ale documentelor relevante, preluarea
acestor fotocopii și verificarea lor.
Potrivit planului de activități, în 2015 a demarat și activitatea de documentare la Biblioteca
Centrală Universitară din București pentru aprofundarea anumitor aspecte privind tema și în vederea
actualizării bibliografiei generale, a celei speciale și a celor individuale. În acest context trebuie
menționat și faptul că cei trei cercetători menționați anterior au realizat documentare și la Biblioteca
Universității Central-Europene (CEU Library) din Budapesta.
În 2016 Dragoș Ursu și Andreea Tuzu au mai studiat la Arhivele Naționale ale României,
însumând 8 zile. Andreea Tuzu a desfășurat cercetări în Arhiva Ministerului Afacerilor Externe
(AMAE) - 5 zile, - în Arhiva Institutului de Investigarea Crimelor Comunismului și Memoria Exilului
Românesc - 4 zile, în Arhiva Institutului Român de Istorie Recentă - 2 zile, precum și în Arhiva
Institutului Român din Freiburg, Germania (7-17 octombrie).
Cosmin Budeancă a desfășurat o cercetare în Arhiva Memorialului Victimelor Comunismului
și al Rezistenței din Sighetu Marmației.
Potrivit planului de activități și pentru îndeplinirea obiectivelor proiectului, respectiv pentru
aprofundarea anumitor aspecte privind tema și în vederea actualizării bibliografiei generale, a celei
speciale și a celor individuale, a continuat și în 2016 documentarea în biblioteci din țară și străinătate.
Astfel, în ceea ce privește documentarea în țară, menționăm Biblioteca Centrală Universitară din
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București, Biblioteca Facultății de Istorie a Universității din București, Biblioteca Centrală Universitară
din Cluj, Biblioteca Memorialului Victimelor Comunismului și al Rezistenței din Sighetu Marmației.
Stagii de cercetare în biblioteci din străinătate au derulat în 2015 trei dintre membrii echipei
(Dalia Bathory, Dragoș Ursu și Andrea Tuzu) la Open Society Archive (Arhiva Vera & Donald
Blinken Open Society Archive) din Budapesta, Ungaria, instituție care deține în administrare arhiva
postului de radio Europa Liberă, dar și alte documente interesante și utile privitoare la istoria
comunismului românesc și nu numai.
Cu ocazia deplasării la Budapesta echipa a avut întâlniri și cu cercetători de la Institutul de
Istorie al Academiei Maghiare de Științe, interesați de istoria comunismului și de problematici
similare cu ale proiectului.
Cosmin Budeancă a fost în 2016 la Research Centre for East European Studies (Bremen,
Germania, 10-17 aprilie 2016); la Department of History, Historical Studies Library, The European
History and Slavonic Studies Library și la Contemporary History Library, toate din cadrul
Universității din Viena; și la Departamentul de Istorie Modernă și Contemporană al Academiei de
Științe din Austria (7-17 noiembrie 2016).
Andreea Tuzu a derulat un stagiu de documentare în Biblioteca Institutului Român din
Freiburg, Germania (7-17 octombrie).
Dalia Bathory a studiat în Biblioteca BstU (Der Bundesbeauftragte fuer die Unterlagen des
Staatsichercheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik), Berlin, Germania și
la biblioteca ZZF (Zentrum fuer Zeithistorische Forschung), Potsdam, Germania.
Cu ocazia acestor deplasări, membrii echipei au avut întâlniri și cu cercetători de la diverse
instituții, interesați de istoria comunismului în general sau de problematici similare cu ale proiectului.
Cercetări de teren - pentru realizarea de interviuri
O componentă importantă a proiectului are în vedere realizarea de interviuri de istorie orală.
Pentru îndeplinirea acestor obiective s-a purtat corespondență și au avut loc numeroase discuții
telefonice cu „instituții releu” sau cu diverse persoane, pentru obținerea de contacte ale unor foști
deținuți politici și membri ai familiilor acestora, din țară și străinătate. Ulterior s-a purtat corespondență
și au avut loc discuții telefonice sau directe cu cei identificați, în vederea realizării de interviuri.
S-au desfășurat mai multe campanii de cercetări de teren în țară, în județele: Alba, Arad,
Bihor, Buzău, Cluj, Covasna, Galați, Harghita, Hunedoara, Iași, Maramureș, Mureș, Neamț, Prahova,
Sibiu, Suceava, Vrancea și în București, dar au fost realizate interviuri și în Germania, la Freiburg. În
urma acestor campanii au rezultat un număr de 40 de interviuri cu 43 de persoane.
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Procesul de transcriere al acestor interviuri, demarat în 2015, a continuat și în 2016, până în
prezent situația generală fiind următoarea: au fost transcrise 11 interviuri, însumând 208 pagini și
verificate 7 interviuri însumând 114 pagini.
De asemenea, au mai fost contactate și s-au purtat discuții preliminare în vederea realizării de
interviuri cu alte 10 persoane.
Informațiile esențiale despre interviurile realizate în urma campaniilor de cercetări de teren
au fost incluse în baza de date cu interviuri constituită încă din anul 2015, și care se actualizează
permanent în funcție de activitățile specifice care se desfășoară (realizarea de noi interviuri,
transcrierea, verificarea, editarea lor).

Valorificarea rezultatelor
Conferința internațională de la Râmnicu Sărat.
În cadrul proiectului s-a prevăzut organizarea unei conferințe internaționale în 2016, iar
ulterior s-a stabilit ca titlul acesteia să fie Histories (Un)Spoken. Survival and Social-Professional
Integration Strategies in Communist Political Prisoners' Families in Central and Eastern Europe in
the ’50s and ’60s, locul de desfășurare Râmnicu Sărat, iar perioada 22-25 iunie 2016.
După ce în 2015 s-a trimis un Call for papers prin email la peste 500 de adrese, iar anunțul a
fost postat pe site-ul și pe pagina de facebook a IICCMER, pe paginile personale a membrilor echipei,
pe multe alte pagini și grupuri de facebook și pe site-ul www.academica.edu, am constatat că tema a
stârnit interesul comunității științifice, și au existat un număr de 37 de propuneri/înscrieri. După ce
au fost preluate rezumatele trimise de cei interesați, acestea au fost verificate și selectate lucrările care
să participe, iar în perioada următoare s-a purtat corespondență și au avut loc mai multe discuții
telefonice cu participanții dar și ședințe cu echipa, pentru organizarea conferinței.
În vederea bunei desfășurări a conferinței s-au continuat discuțiile la Hanul Poienița din
Râmnicu Sărat, respectiv la Primăria din Râmnicu Sărat, reprezentanții acesteia din urmă
manifestându-și disponibilitatea de a se implica în organizare prin punerea la dispoziție a unei săli
pentru desfășurarea lucrărilor.
Dintre activitățile organizatorice premergătoare conferinței mai menționăm corespondența și
discuțiile telefonice cu diverși invitați locali sau de la București, discuții și corespondență în vederea
realizării afișului, realizarea referatelor de necesitate.
Conferința s-a desfășurat conform programării, între 22-25 iunie 2016, și a fost un succes, atât
din punctul de vedere al organizatorilor cât și al celor 28 de participanților, aceștia din urmă fiind
cadre universitare, cercetători și doctoranzi de la universități, institute de cercetare și muzee din țară
și străinătate:
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- din România: Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului
Românesc; Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”; Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca;
Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității; Facultatea de Arhitectură, Universitatea
„Spiru Haret”, București; Centrul Regional Francofon de Studii Avansate în Științe Sociale,
Universitatea din București; Muzeul Judeţean de Istorie și Artă, Zalău; Centrul de Studii Identitare și
de Memorie, București.
- din străinătate: Universitatea „McGill”, Montreal, Canada; Academia de Științe Maghiară,
Budapesta, Ungaria; Institutul Memoriei Naționale, Filiala Białystok, Polonia; Institutul de Șțiințe
Sociale Aplicate, Universitatea din Varșovia; History Meeting House, Varșovia, Polonia;
Universitatea „Maria Curie-Sklodowska”, Lublin, Polonia; Centrul pentru Studii Interdisciplinare în
Societate și Cultură, Universitatea „Concordia”, Montreal, Canada; Universitatea de Agricultură,
Cracovia, Polonia; Universitatea „Nicolaus Copernicus”, Toruń, Polonia; Institutul de Istorie Socială
„ProMemoria”, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău; Universitatea „Goce Delchev", Shtip,
Macedonia; Colegiul de Științe Umaniste, Szczecin, Polonia; Institutul Estonian pentru Memorie
Istorică, Tallinn, Estonia; Universitatea din Vilnius; Centrul de Cercetări privind Genocidul și
Rezistența din Lituania; Institutul de Istorie al Universității „Adam Mickiewicz” din Poznań, Polonia;
Universitatea din Bologna, Italia; Universitatea din Sarajevo, Bosnia și Herțegovina.
La deschiderea lucrărilor a fost prezent și Dl. Octav Bjoza, președintele Asociației Foștilor
Deținuți Politici din România și Subsecretar de Stat la Secretariatul de stat pentru recunoașterea
meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 din
cadrul Guvernului României, dar și alți reprezentanți ai foștilor deținuți politici din localitate și din
Buzău. De asemenea, datorită locației alese (Primăria Municipiului Râmnicu Sărat) lucrările
prezentate au beneficiat și de public din localitate, interesat de trecutul recent.
Ulterior conferinței s-au finalizat deconturile și s-a purtat corespondență cu participanții și
partenerii locali pentru a le mulțumi pentru implicare și, de asemenea, au fost colectate ecourile în
presă și mediul virtual, dintre care menționăm aici câteva: http://www.tvsudest.ro/?p=26955;
http://www.historia.ro/exclusiv_web/timp-liber/articol/conferinta-internationala-histories-unspokense-deschide-miercuri; http://www.ziarelive.ro/stiri/conferinta-internationala-histories-unspoken-sedeschide-miercuri-dimineata-la-ramnicu-sarat.html;

http://cosmin-budeanca.blogspot.ro/2016/06/

conferinta-internationala-histories.html.
Participarea la conferințe și simpozioane internaționale și naționale
În vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite în cadrul proiectului, în 2015 Cosmin Budeancă
și Dalia Bathory au făcut două aplicații pentru workshop-ul The Many Faces of Late Socialism: The
Individual in the “Eastern Bloc,” 1953-1988, care urma a se desfășura în perioada 26-28 Mai 2016
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la University of Cologne, Germania. Din păcate, datorită numărului foarte mare de cercetători
interesați, cele două aplicații nu au fost acceptate.
Cosmin Budeancă a stabilit titlul unei comunicări și a unui studiu cu care intenționa să
participe la Simpozionul internațional „Epaminonda Lucaciu”, ediția I. Etape și momente de istorie
românească în S.U.A.: Biserica Greco-Catolică, ce urma să aibă loc în perioada 12-15 mai 2016 în
Cleveland & Canton, Ohio, SUA și a început documentarea în vederea realizării comunicării și
studiului (au fost identificate o serie de nume de preoți foști deținuți politici și li s-au solicitat dosarele
la CNSAS).
De asemenea, Cosmin Budeancă și Dalia Bathory au trimis aplicații pentru 2016 ASEEESMAG Summer Convention, care va avea loc în perioada 26-28 Iunie 2016 la Ukrainian Catholic
University din Liov, Ucraina. ASEEES = Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies
este cea mai mare asociație profesională a cercetătorilor care se ocupă de spațiul est-european și
asiatic, iar MAG = International Association for the Humanities, a fost fondată în 2007 cu ajutorul
Carnegie Corporation of New York și American Council of Learned Societies ca o asociație
independentă pentru studii umaniste pentru zona Belarus, Rusia și Ucraina.
În 2016 s-au făcut alte aplicații pentru conferințe și simpozioane, rezultatul fiind că membrii
echipei de proiect au participat în cursul anului 2016 la un număr de 17 conferințe și simpozioane
internaționale și la 3 conferințe naționale, organizate de instituții de cercetare sau academice de
prestigiu din țară și străinătate, după cum urmează:
4 martie 2016, Simpozionul național „Românii înstrăinați din perioada postbelică”.
Simpozionul s-a desfășurat în Iași, fiind organizat cu prilejul aniversării a 150 de ani de la înființarea
Academiei Române, de către Centrul de Istorie și Civilizație Europeană al Academiei Române (filiala
Iași). În cadrul acestuia, Andreea Tuzu a prezentat lucrarea: Români în exil. Leonid Mămăligă și
Cenaclul literar român de la Paris.
8-9 aprilie 2016, Sesiunea Națională de Comunicări Științifice (ediția a VI-a) „Historia magistra
vitae. Noi teme pe agenda de cercetare”. Sesiunea s-a desfășurat în Cluj-Napoca, fiind organizată de
Facultatea de Istorie și Filosofie a Universității „Babeș-Bolyai”. În cadrul acesteia, Andreea Tuzu a
prezentat lucrarea: Foști deținuți politici români în exil. Studiu de caz: Nicoleta Valeria Grossu.
10-19 mai 2016, Simpozionul Internațional de Istorie „Epaminonda Lucaciu”, Ediția I. Etape
și momente de istorie românească în SUA: Biserica Greco-Catolică. Simpozionul s-a desfășurat în
Cleveland & Canton, Ohio, SUA, fiind organizată de Romanian Catholic Diocese Eparchy of St.
George in Canton și Parohia Greco-Catolică Română Sfânta Elena din Cleveland, Ohio, SUA. În
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cadrul acestuia, Cosmin Budeancă a prezentat lucrarea: Aspecte privind represiunea împotriva
preoților și a familiilor acestora în primele două decenii ale regimului comunist din România.
22-25 iunie 2016, Conferința Internațională Histories (Un)Spoken. Survival and SocialProfessional Integration Strategies in Communist Political Prisoners' Families in Central and
Eastern Europe in the ’50s and ’60s. Conferința s-a desfășurat la Râmnicu Sărat, fiind organizată de
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, Unitatea
Executiva pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării
(UEFISCDI), cu sprijinul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat. În cadrul acesteia fiecare membru
al echipei a prezentat lucrări, astfel:
Cosmin Budeancă, Social-Professional Integration Strategies of Political Prisoners’ Wives in
Communist Romania in the ‘50s and ‘60s.
Dalia Bathory, A Hungarian’s Strategy to cope with the ’56 Crisis. Narratives and (imagined)
Connections in the Securitate Files
Andreea Tuzu, The life after detention of a romanian former political prisoner and his family.
Case Study: Doru Novacovici family
Dragoș Ursu, Life After Re-education. Former Political Prisoners from Aiud Penitentiary
Destinies between their Release and Professional (non)Integration in the Communist Society.
26-29 iunie 2016, Convenția de vară a Association for Slavic, East European, and Eurasian
Studies (ASEEES) de la Lvov, Ucraina. Conferința s-a desfășurat la Universitatea Catolică din Lvov,
fiind organizată de Association for Slavic, East European and Eurasian Studies și International
Association for the Humanities. În cadrul acesteia doi dintre membrii echipei au prezentat lucrări, astfel:
Dalia Bathory, Stories of “An-Other”. Blurred Identities, Exclusion from the Public Space
and Strategies of Re-Immersion of Ethnic Minorities in Communist Romania in 1950s and 1960s
Andreea Tuzu, The exile of former political prisoners in the view of Romanian communist
authorities.
Cele două lucrări au fost prezentate în cadrul panelului “Constructing the Image of «The
Other» as a Threat to the Communist Regime in Romania”, propus de cele două membre ale echipei
de proiect. Dragoș Ursu și Cosmin Budeancă au fost discussants, iar Dalia Bathory și moderator.
1-4 septembrie 2016, Simpozionul Internațional „Opoziție și solidaritate în comunism”.
Simpozionul s-a desfășurat la Făgăraș - Sâmbăta de Sus, fiind organizat de Institutul de Investigare a
Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, Fundația Culturală „Negru Vodă”, Făgăraș,
Academia „Brâncoveanu” Sâmbăta de Sus, Universitatea Transilvania din Brașov - CRIFST,
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Memorialul Rezistenței Anticomuniste „Ţara Făgărașului”. În cadrul acestuia, doi din membrii
echipei au prezentat lucrări, astfel:
Cosmin Budeancă, Familie și represiune în România comunistă. Studiu de caz: familia Pr.
Grigore Rițiu
Dragoș Ursu, Din zarcă în „închisoarea cea mare”. Supraviețuitorii reeducării de la Aiud
sub urmărirea Securității
12-15 octombrie 2016, Conferința Internațională "Everyday Life into the Polish People's
Republic Relating to Countries of the Eastern Block". Conferința s-a desfășurat la Lublin, Polonia,
fiind organizată de Institutul Memoriei Naționale din Polonia. În cadrul acesteia Cosmin Budeancă a
prezentat lucrarea: “The Prison after the Prison.” The Everyday Life of Former Political Prisoners
in Communist Romania in 70’ and 80’.
14-16 octombrie 2016, Sesiunea științifică a Institutului Român - Biblioteca Română din
Freiburg. Conferința s-a desfășurat la Freiburg i. Br., Germania, fiind organizată de Institutul Român
- Biblioteca Română din Freiburg. În cadrul acesteia, Andreea Tuzu a prezentat lucrarea: „Azi spre
Mâine” revistă a Consiliului Național Român.
13 octombrie 2016, Conferința Internațională, „Revoluția Maghiară din 1956. Ecourile și
impactul ei asupra RSS Moldovenești”. Conferința s-a desfășurat la Chișinău, Republica Moldova,
fiind organizată de Universitatea de Stat din Chișinău și Ambasada Ungariei la Chișinău. În cadrul
acesteia Dalia Bathory a prezentat lucrarea: O privire din Germania asupra Revoluției din 1956 din
Ungaria. Presă și istoriografie.
3-4 noiembrie 2016, Conferința națională „Crizele anului 1956”. Conferința a fost organizată
la București de Facultatea de Istorie a Universității București și Consiliul Național pentru Studierea
Arhivelor Securității. În cadrul acesteia Dragoș Ursu a prezentat lucrarea: Revoluție și represiune.
Recalibrarea instituțională a muncii de Securitate în penitenciare și colonii de muncă după 1956.
Studiu de caz: penitenciarul Aiud.
11-12 noiembrie 2016, Simpozionul Internațional „România și Războiul Rece”. Simpozionul
s-a desfășurat la Iași, fiind organizat de Centrul de Istorie și Civilizație Europeană (Academia
Română, Filiala Iași). În cadrul acestuia, doi din membrii echipei au prezentat lucrări, astfel:
Andreea Tuzu, Organizații politice ale exilului românesc postbelic. Studiu de caz: Consiliul
Național Român (1978-1989)
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Dragoș Ursu, Despre Războiul Rece în penitenciarul Aiud. Știri, speranțe și dezinformări în
rândul deținuților politici, în anii ’50-’60
24-25 noiembrie 2016, Workshop-ul Internațional „Motivații interioare ale colaborării cu
Securitatea”. Workshop-ul s-a desfășurat la Cluj Napoca și a fost organizat de Institutul pentru
Studierea Problemelor Minorităților Naționale și Departamentul pentru Relații Interetnice - Guvernul
României. În cadrul acestuia, doi din membrii echipei au prezentat lucrări, astfel:
Andreea Tuzu, Reconsiderări biografice. Nicole Valéry-Grossu și colaborarea cu Securitatea
Dragoș Ursu, Delațiunea în închisorile comuniste. Colaboraționismul între aportul uman și
dinamica muncii informative. Studiu de caz: Penitenciarul Aiud
28 noiembrie - 1 decembrie 2016, Conferința Internațională "The Student Milieu in the Soviet
Bloc Countries 1945-1989". Conferința s-a desfășurat la Wroclaw, Polonia, fiind organizată de
Institutul Memoriei Naționale din Polonia. În cadrul acesteia, Cosmin Budeancă a prezentat lucrarea:
The Impact of the Hungarian Revolution of 1956 on the Universities in Romania.
Studii și articole
Pe parcursul anului 2016 membrii echipei de proiect au redactat un număr de 18 studii
științifice, care au fost acceptate și urmează a fi publicate în reviste indexate în baze de date
internaționale importante, sau în volume rezultate în urma conferințelor. Acestea sunt:
Cosmin Budeancă, The Communist Repression Against the Families of „The Enemies of the
People” in Romania. Case Study: Family of Fr. Nyitrai Mózes, în "Komunizm: system - ludzie dokumentacja", nr. 5, 2016, (http://komunizm.net.pl/). Revista apare în Polonia și este indexată în
CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities) și în curs de indexare în
Index Copernicus (ICI Journals Master List).
Cosmin Budeancă, Aspecte privind represiunea împotriva preoților și a familiilor acestora în
primele două decenii ale regimului comunist din România în volumul simpozionului internațional
„Epaminonda Lucaciu”, Ediția I. Etape și momente de istorie românească în SUA: Biserica GrecoCatolică, Petru Stânea (editor).
Cosmin Budeancă, Studiul Familie și represiune în România comunistă. Studiu de caz:
familia Pr. Grigore Rițiu, în volumul simpozionului internațional „Opoziţie şi solidaritate în
comunism”, Elena Helerea, Florentin Olteanu (editori).
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Cosmin Budeancă, Social-Professional Integration Strategies of Political Prisoners’ Wives in
Communist Romania in the ‘50s and ‘60s, în volumul conferinței internaționale Histories (Un)Spoken.
Survival and Social-Professional Integration Strategies in Communist Political Prisoners' Families in
Central and Eastern Europe in the ’50s and ’60s, Cosmin Budeancă, Dalia Bathory (editori).
Dragoș Ursu, Demostene Andronescu, martor și memorialist al reeducării. Strategii de
supraviețuire socio-profesională și culturală în (post) comunism, în AIO - Anuarul Institutului de
Istorie Orală, nr. XV, editat de Institutul de Istorie Orală, Cluj-Napoca și indexat în CEEOL (Central
and Eastern European Online Library).
Dragoș Ursu, Life After Re-education. Former Political Prisoners from Aiud Penitentiary
Destinies between their Release and Professional (non)Integration in the Communist Society, în
volumul conferinței internaționale Histories (Un)Spoken. Survival and Social-Professional
Integration Strategies in Communist Political Prisoners' Families in Central and Eastern Europe in
the ’50s and ’60s, Cosmin Budeancă, Dalia Bathory (editori).
Dragoș Ursu, Strategii de supraviețuire culturală: activitatea publicistică a foștilor deținuți
politici în ziarul Glasul Patriei, între propagandă și colaboraționism, în Traversând comunismul:
conviețuire, conformism și compromis, în Anuarul Institutului de Investigare a Crimelor
Comunismului și Memoria Exilului Românesc, nr. XI. Polirom, 2016.
Dragoș Ursu, Din zarcă în „închisoarea cea mare”. Supraviețuitorii reeducării de la Aiud
sub urmărirea Securității, în volumul simpozionului internațional „Opoziţie şi solidaritate în
comunism”, Elena Helerea, Florentin Olteanu (editori).

Dalia Bathory, Families as free spaces? Opposition, Detention and Survival of Romanian
Ethnic Minorities after 1956, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”,
cotat B+ și indexat în bazele de date Copernicus și CEEOL.
Dalia Bathory, A Hungarian’s Strategy to cope with the ’56 Crisis. Narratives and (imagined)
Connections in the Securitate Files, în volumul conferinței internaționale Histories (Un)Spoken.
Survival and Social-Professional Integration Strategies in Communist Political Prisoners' Families
in Central and Eastern Europe in the ’50s and ’60s, Cosmin Budeancă, Dalia Bathory (editori).
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Andreea Tuzu, Organizații și publicații politice ale exilului românesc postbelic. Studiu de
caz: Liga Românilor Liberi din SUA și organul său de presă „Românul” (1951-1963), în AIO Anuarul Institutului de Istorie Orală, nr. XV, editat de Institutul de Istorie Orală, Cluj-Napoca și
indexat în CEEOL (Central and Eastern European Online Library).
Andreea Tuzu, Organizaţii ale exilului cultural românesc postbelic în Franţa, în volumul
simpozionului național „România și consecințele Războiului Rece”, București, Editura Eikon, 2016,
(coord. Stelea Cheptea, Silviu Moldovan).
Andreea Tuzu, Români în exil. Leonid Mămăligă și Cenaclul de la Neuilly, în volumul
simpozionului național „România și consecințele Războiului Rece”, București, Editura Eikon, 2016,
(coord. Stelea Cheptea, Silviu Moldovan).
Andreea Tuzu, Nicoleta Valeria-Grossu în slujba Serviciului Special de Informații și a
Securității comuniste. Reconsiderări biografice în Anuarul IICCMER, vol. XI, „Traversând
comunismul: conviețuire, conformism și compromis” (Alina Urs, Lucian Vasile, Constantin
Vasilescu, coords.), Polirom, 2016.

Andreea Tuzu, The life after detention of a romanian former political prisoner and his family.
Case Study: Doru Novacovici family în volumul conferinței internaționale Histories (Un)Spoken.
Survival and Social-Professional Integration Strategies in Communist Political Prisoners' Families
in Central and Eastern Europe in the ’50s and ’60s (eds.: Cosmin Budeancă, Dalia Bathory)
Andreea Tuzu, Publicații ale exilului românesc postbelic. Studiu de caz: Lupta Românească
- revistă a Consiliului Național Român (1981-1989), în volumul „Studii de Istorie”, Brăila, Editura
Istros, 2017 (eds: Constantin Bușe, Ionel Cândea).
Andreea Tuzu, Organizații politice ale exilului românesc postbelic. Studiu de caz: Consiliul
Național Român (1978-1989), în volumul simpozionului internațional „România în Războiul Rece”
(coord.: Stelea Cheptea, Silviu Moldovan)
Andreea Tuzu, „Azi spre Mâine” revistă a Consiliului Național Român, în „Buletinul
Bibliotecii Române. Studii și documente românești”, Freiburg i. Br., Germania, 2017
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Volumul Conferinței internaționale Histories (Un)Spoken. Survival and SocialProfessional Integration Strategies in Communist Political Prisoners' Families in Central and
Eastern Europe in the ’50s and ’60s, Râmnicu Sărat, 22-25 iunie 2016
Pentru volumul conferinței s-au primit studii, care au intrat în proces de verificare, traducere
și proofreading.
Volumul de interviuri și documente „Strategii de supraviețuire și de integrare socioprofesională în familiile foștilor deținuți politici în primele două decenii ale regimului comunist.
Mărturii și Documente”
Pentru realizarea acestui volum au fost identificate documente în Arhiva Consiliului Național
pentru Studierea Arhivelor Securității. De asemenea, au fost prelucrate o parte din interviurile
realizate astfel:
- transcrise un număr de 11 interviuri, însumând 208 pagini.
- verificat transcrierea unui număr de 7 interviuri însumând 114 pagini (Nyitrai Csongor,
Strynatka Teodora, Melania Rițiu, Ion Tudorean, Ligia Banea, Sorin Capota, Horea Pătrașcu).
- editat un număr de 5 interviuri rezultatul final însumând 71 pagini (Melania Rițiu, Ion
Tudorean, Ligia Banea, Sorin Capota, Nyitrai Csongor).
Director de proiect
Cosmin Budeancă
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