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Scrisoare deschisă 

 

Domnului Andrei Dan Muraru,  

Preşedinte executiv al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului  

şi Memoria Exilului Românesc. 

 

Domnule Andrei Muraru, 

 

Subsemnaţii, angajaţi ai Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria 

Exilului Românesc (IICCMER), vă solicităm în mod public, prin această scrisoare, demisia şi 

protestăm faţă de practicile abuzive şi discriminatorii pe care le întrebuințați în cadrul institutului 

în ultima vreme, ca reacţie a scrisorii noastre deschise din 18 decembrie 2012.  

Am semnalat cu acea ocazie o serie de evenimente grave care au contribuit la deteriorarea 

activităţii IICCMER în ultimele luni, rugându-vă să amelioraţi situaţia. Răspunsul 

dumneavoastră a fost însă unul tacit și agresiv, concretizat prin instituirea unei represiuni 

administrative şi prin concentrarea aproape totală a puterii în mâinile dumneavoastră. 

Imposibilitatea de a purta un dialog în cadrul instituţiei, climatul de ostilitate pe care l-aţi creat, 

absenţa unei viziuni asupra rolului IICCMER şi caracterul autoritar al conducerii dumneavoastră 

ne obligă să alegem din nou calea protestului public şi, ca atare, să vă cerem în demisia. 

 

Protestăm împotriva transformării IICCMER într-un fief personal!     

De la numirea dumneavoastră în funcţie, confundaţi IICCMER cu un fief personal. După 

ce membri marcanţi ai fostului Consiliu Ştiinţific şi-au dat demisia pentru a sancţiona anumite 

reacţii ale dumneavoastră, aţi tergiversat cu bună ştiinţă, timp de aproape un an, crearea unui alt 

Consiliu Ştiinţific pentru a nu trebui să răspundeţi în faţa nimănui şi pentru a nu exista 

posibilitatea ca deciziile dumneavoastră arbitrare şi abuzive să fie contestate. De asemenea, aţi 

desconsiderat sistematic principiul conducerii colective, luând decizii în afara Comitetului 

Director al IICCMER (alcătuit, în mod logic, din toţi directorii de departamente). De la numirea 

dumneavoastră în funcţie, Comitetul Director nu a fost convocat vreodată, deşi sunteţi obligat la 

aceasta prin HG nr. 1372/ 8 august 2008, iar toate deciziile au fost luate unilateral.   
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Protestăm împotriva lipsei unei strategii instituţionale a IICCMER!      

În continuare tergiversaţi elaborarea unei strategii instituţionale pe termen mediu şi lung. 

Dincolo de incompetenţă, acest lucru este cauzat de dorinţa dumneavoastră de a perpetua o stare 

de haos instituţional şi un stil autoritar de conducere. Lipsa de strategie instituţională a 

IICCMER a condus la absența proiectelor şi a rezultatelor. Urmărind site-ul IICCMER, este uşor 

de observat că, în primele trei luni ale anului, IICCMER nu are niciun rezultat efectiv.  

 

Protestăm împotriva concedierii ilegale şi violente a domnului Gabriel Marin!     

În ianuarie 2013, l-aţi concediat în mod arbitrar şi ilegal, fără preaviz sau fără sancţiune 

disciplinară, pe domnul Dr. Gabriel Marin, doar pentru că acesta a încercat să medieze conflictul 

dintre conducere şi angajaţi şi să asigure mai multă transparenţă în cadrul IICCMER. Mai mult, 

domnul Gabriel Marin a fost ameninţat cu bătaia în cazul în care nu va părăsi fizic instituția (o 

instituție publică (!), în caz că ați uitat). Vă semnalăm că în acest moment există trei plângeri 

penale împotriva a doi membri ai conducerii IICCMER, acuzaţi cu probe de violenţă verbală şi 

fizică.  

 

Protestăm împotriva neacordării concediului paternal legal, domnului Mihai 

Burcea!     

Prin refuzarea concediului pentru creşterea copilului solicitat de domnul Mihai Burcea, 

aţi încălcat prevederi ale Codului Muncii şi ale regulamentului de ordine interioară al IICCMER, 

doar pentru a vă răzbuna pe faptul că domnul Burcea este unul dintre semnatarii scrisorii 

deschise din 18 decembrie 2012. Această impresie este întărită şi de faptul că i-aţi trasat 

domnului Burcea sarcina de a se deplasa pentru cercetări într-un sat izolat, acolo unde, pentru a 

putea ajunge, este necesară parcurgerea pe jos a 13 km, refuzându-i posibilitatea de a utiliza unul 

dintre cele trei automobile ale IICCMER.      

 

Protestăm împotriva sancţionării disciplinare a doamnei Corina Doboş pe motiv de 

absenţă nemotivată, când aceasta se afla în concediu medical!  

Doamna Corina Doboş, la rândul ei semnatară a scrisorii deschise din 18 decembrie 

2012, a fost sancţionată disciplinar pentru absenţă nemotivată de la locul de muncă, în contextul 
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în care se afla în concediu medical şi adusese dovada în timpul regulamentar prevăzut de lege. 

Doamnei Doboş i-au fost tăiate ilegal din salariu opt ore de lucru, fără a fi înştiinţată şi fără a se 

verifica dacă la mijloc nu este cumva o eroare. Corina Doboş a contestat respectiva decizie, una 

pe care nu aţi soluţionat-o însă nici până în acest moment. De asemenea, i-aţi refuzat doamnei 

Doboş, fără niciun fel de bază legală, un concediu de studii fără plată pentru trei luni de zile în 

vederea finalizării doctoratului la una dintre cele mai prestigioase universităţi din lume, 

University College London (UCL). 

 

Protestăm împotriva violării adresei de e-mail a domnului Marius Stan, după 

demisia acestuia!  

În urma demisiei domnului Marius Stan, semnatar al scrisorii deschise din 18 decembrie 

2012, adresa dumnealui instituţională de e-mail era firesc să fie ştearsă, întrucât nu mai lucra la 

IICCMER. În loc să desfiinţaţi, de comun acord (!) cu fostul angajat, această adresă de e-mail, aţi 

ales să îi schimbaţi parola şi să continuaţi să îl folosiţi. În acest moment, anumite mailuri pot 

ajunge încă pe această adresă, iar domnul Stan nu mai are parola. În schimb dumneavoastră o 

puteţi folosi, violând astfel corespondenţa domnului Stan. Vă semnalăm că acest lucru este o 

infracţiune penală, pe care o vom sesiza autorităţilor competente.   

 

Protestăm împotriva încercării de a o înlocui pe doamna Dr. Raluca Grosescu din 

calitatea de coordonator al ultimului număr al revistei History of Communism in Europe cu 

cineva mult mai puţin competent!  

În anul 2013, doamna Raluca Grosescu urma să coordoneze numărul 4 al revistei History 

of Communism in Europe, pe tema Transitional Justice and Civil Society After Dictatorship. 

Ideea i-a aparţinut, la fel şi anunţul prezentat pe diverse grupuri academice. Doamna Grosescu 

este co-autoarea unei cărţi şi autoarea a numeroase articole pe această temă, publicate în ţară şi în 

străinătate. În luna februarie 2013, doamna Dr. Grosescu, la rândul ei semnatară a scrisorii 

deschise din 18 decembrie 2012, a fost anunţată de către conducerea IICCMER că nu este 

persoana potrivită pentru coordonarea revistei, urmând să fie înlocuită de cineva care nu a 

publicat niciun articol pe această temă. Aţi luat această decizie fără a consulta comitetul editorial 

al revistei sau redactorul-şef, responsabili de asigurarea standardelor academice ale publicaţiei. 

Măsura dispusă de dumneavoastră depășește orice principiu de respectare a drepturilor 
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intelectuale şi reprezintă o acţiune care periclitează grav autonomia ştiinţifică a cercetătorilor 

IICCMER. Această decizie arbitrară pune în pericol standardele ştiinţifice ale publicaţiei, unele 

pe care membrii colegiului editorial s-au străduit din 2010 să le îmbunătăţească încontinuu. 

 

     Protestăm împotriva interzicerii impuse semnatarilor scrisorii deschise din 18 

decembrie 2012 de a părăsi sediul IICCMER pentru a merge în arhive, biblioteci sau la 

evenimentele IICCMER!  

După publicarea scrisorii deschise, domnilor Mihai Burcea şi Dumitru Lăcătuşu le-a fost 

interzisă pentru mai mult de o săptămână deplasarea în arhive sau la bibliotecă, pe motiv că noua 

conducere nu le aprobase proiectele de cercetare (unele aflate în derulare, de altfel, de mai bine 

de un an de zile). Cei doi colegi au fost convocaţi la sediul IICCMER şi ameninţaţi cu sancţiuni 

disciplinare în cazul în care vor părăsi sediul instituţiei. De asemenea, în data de 16 ianuarie 

2013, semnatarilor scrisorii deschise le-a fost interzisă participarea la semnarea protocolului ICR 

– IICCMER, iar când aceştia se pregăteau să meargă la eveniment, a fost convocată o şedinţă ad-

hoc pentru a-i împiedica să părăsească sediul instituției. De asemenea, la evenimentul „În 

decembrie, România îşi aminteşte” organizat de IICCMER în data de 19 decembrie 2012, cei 

şapte semnatari ai scrisorii deschise au fost singurii angajaţi ai IICCMER care nu au fost invitaţi, 

acest lucru constituind un act clar de discriminare la locul de muncă. 

 

Protestăm împotriva managementului defectuos şi a presiunilor asupra salariaţilor!  

Din cauza managementului defectuos şi a presiunilor exercitate de conducere asupra 

salariaţilor instituţiei, în ultimele 4 luni de zile, 7 din cei 38 de angajaţi ai IICCMER (jurista, 

contabila, două secretare, responsabilul cu resursele umane şi doi cercetători) şi-au înaintat 

demisiile, iar un director de departament a fost demis fără temei legal. Mai mult decât atât, la 

Secţia 6 Poliţie există deja trei plângeri penale împotriva conducerii IICCMER, depuse de către 

trei foşti şi actuali angajaţi ai instituţiei, iar două sesizări împotriva dumneavoastră au fost 

depuse la Inspectoratul Teritorial de Muncă. De asemenea, un memoriu a fost depus la 

Cancelaria Primului Ministru, în speranţa că va lua act de abuzurile dumneavoastră şi va acţiona 

în consecinţă.  
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Domnule Andrei Muraru, 

Toate lucrurile semnalate mai sus, împreună cu cele menţionate în scrisoarea deschisă din 

18 decembrie 2012, indică incapacitatea dumneavoastră de a conduce o instituţie dedicată 

cercetării regimului comunist. Nu numai că aţi paralizat activitatea IICCMER şi că aţi determinat 

demisii, plângeri penale, procese civile şi sesizări la inspectoratul muncii – lucruri fără precedent 

în istoria Institutului, dar atitudinea dumneavoastră goleşte de sens, la nivel uman şi instituţional, 

însuşi scopul IICCMER. Acela de a preveni, prin intermediul cercetării, investigării şi 

programelor educaţionale, dar mai ales prin propriul nostru exemplu, practici autoritariste şi 

abuzuri similare celor utilizate sub regimul comunist. Atitudinea dumneavoastră agresivă indică 

nu numai deficienţă managerială, ci faptul că în mod conştient abandonaţi valori precum 

libertatea, dialogul, cooperarea, alegând să transformaţi IICCMER într-un micro-cosmos de tip 

autoritarist.  

 

Aceste condiţii ne deteremină, domnule Muraru, să vă solicităm în mod public demisia, 

în cel mai scurt timp posibil! Este unica soluţie pentru ca IICCMER să revină la o stare de 

normalitate şi pentru ca această instituție să continue să îşi consolideze standardele, atât pe plan 

naţional, cât şi internaţional.     

 

M.A. Mihai Burcea – cercetător 

M.A. Mihail Bumbeş – cercetător 

Drd. Corina Doboş – cercetător 

Dr. Dan Drăghia – cercetător 

Dr. Raluca Grosescu – cercetător (și fost director de departament - demisionat) 

Drd. Dumitru Lăcătuşu – cercetător 

Dr. Gabriel Marin – fost director de departament (demis)  

Dr. Marius Stan – cercetător & fost director de departament (demisionat din ambele) 

 

 


