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1 Raport de activitate anual 2013 

Ce-am făcut în 2013, în două vorbe.... 
 

Activitatea din 2013 a organizației s-a structurat în jurul proiectului ”CRIM - Puterea stă în imaginație”, 
început în iunie 2012 și încheiat în noiembrie 2013. CRIM a fost un proiect foarte vast, de fapt mai multe 
proiecte într-unul, care ne-a ajutat să creștem într-un mod aproape nebănuit în momentul în care un 
grup de oameni visători cu capul plin de idealuri l-a croit. La acesta s-au adăugat, în mod firesc, acțiunile 
civice, luările de poziție, investigațiile și studiile istorice specifice activității organizației de nișă care este 
Miliția Spirituală.  

2013 a adus în viața organizației și reorganizarea în două departamente: Departamentul de Participare 
publică și organizare comunitară și cel de Istorie recentă și studii politice. Odată cu această restructurare 
au fost reiterate cele două priorități strategice ale organizației: cea de implicare comunitară și stimulare 
a activismului civic și cea de cercetare istorică și expunere a istoriei recente a României. Activitatea 
organizației în domeniul participării publice a constat în: reacții publice față de acțiunile întreprinse de 
instituțiile publice sau funcționarii publici, organizarea de dezbateri publice pe subiecte de interes 
general, crearea și diseminarea de de competențe specifice activismului civic al tinerilor, implicarea în 
mișcările de stradă ale anului 2013 etc. 

Departamentul de Istorie recentă și studii politice a fost, ca în fiecare an, prolific în elaborarea și 
publicarea unor studii care au la bază sute de ore petrecute prin arhive și toate competențele colegilor 
istorici.   
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Proiectul CRIM - Puterea stă în imaginație 
 

Miliția Spirituală a continuat, în perioada ianuarie – 
noiembrie 2013, proiectul ”CRIM – Puterea stă în 
imaginație”, lansat în iunie 2012. Proiectul a fost 
implementat în parteneriat cu patru organizații 
civice autohtone: CeRe – Centrul de Resurse pentru 
Participare Publică, Grupul Informal pentru 
Patrimoniu și Acțiune Civică, Asociația Română de 
Dezbateri, Oratorie și Retorică – ARDOR și Asociația 
One World Romania și a fost susținut și finanțat de 
către Trust for Civil Society in Central and Eastern 
Europe. 

CRIM este un acronim: CReativitate și IMaginație, un 
concept nou în România, o idee de a aduce mai 
aproape de realitate visul  românilor de a trăi într-o 
țară funcționând în parametrii unei normalități 
democratice, prin educație nonformală. Este dorința 
și voința de a susține tinerii pentru ca aceștia să se 
implice activ în viața societății din care fac parte, 
precum și de a sprijini dezvoltarea acestora ca 
cetățeni activi.  

În continuarea acțiunilor întreprinse în 2012, Miliția Spirituală alături de partenerii săi a organizat în 
2013: 9 dezbateri de tipul ”CRIM Café”, Caravana CRIM de film documentar pe teme legate de drepturile 
omului, o tabără de activism civic, Internshipiada CRIM - un târg de internship-uri în cadrul organizațiilor 
civice. Proiectul CRIM și rezultatele sale au fost promovate prin participarea la patru festivaluri pentru 
ONG-uri: ONGFest,  Street Delivery, FânFest și Rahova Delivery. 

Sit-in-ul de la Facultatea de Istorie a pus temelia Baricadei Universitare, ne-a permis tuturor să ne 
clarificăm ideile și liniile de acțiune și ne-a adus colegi noi. 

Tabăra de activism a scos participanții la câteva sute de kilometri depărtare de zona lor de confort, le-a 
oferit un alt sistem de referință și a contribuit la dezvoltarea lor ca cetățeni implicați. 

Cu fiecare activitate au venit și lecțiile învățate. Au apărut observațiile participative și ideile care au 
alimentat viitoarele proiecte. S-au confirmat direcții de acțiune și s-a conturat utilitatea unor schimbări 
de direcție. Am văzut schimbările din noi. La fel cum am privit echipa crescând și dezvoltându-se organic. 
Am simțit solidaritate și ne-am bucurat de noi prieteni. Și împreună am devenit mai puternici și mai 
hotărâți. 
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CRIM Café # 7: România Stat polițienesc? – 23 ianuarie 2013 
 

CRIM Café-ul "România - stat polițienesc?" ținut 
pe 23 ianuarie la sediul ActiveWatch s-a 
transformat încă din primele minute într-o 
dezbatere aprinsă între activiști din mai multe 
ONG-uri, protestatari din Piața Universității, dl. 
colonel Vasile din partea Jandarmeriei Române, 
sociologii Mircea Kivu și Mircea Toma, jurnalistul 
Liviu Mihaiu, Diana Hatneanu de la Apador-CH. 
Tema extrem de incitantă și ofertantă a întâlnirii 
a fost disecată cu multă pasiune sub varii 
aspecte, de la paradigma instituțională a 
securității statului până la filozofia politică a 
libertății de expresie trecând prin cazuri concrete 
de abuzuri comise asupra unor cetățeni români. 
Concluziile și răspunsurile au fost generoase, 
uneori formulate foarte clar, alteori mai mult 
sugerate, strecurându-se prin noianul de 
întrebări, nu de puține ori, incomode. Din păcate 
pentru spiritul unui astfel de eveniment, Serviciul 
Român de Informații și Parlamentul (care ar fi 
trebuit să participe prin dl. George Pop, 
președintele Comisiei comune permanente a 
Camerei Deputaților și Senatului pentru 
exercitarea controlului parlamentar asupra 
activității SRI) au ales să nu participe, invocând 

motive ușor hilare. Dar în pofida acestui handicap de reprezentare și cu o certă majoritate (vocală) anti-
establishment, discuția a reușit să catalizeze reflecția asupra necesității unei reforme de fond a acestor 
instituții de forță ale statului, afectate încă de metehne și complicități luciferice asupra cărora publicul 
larg nu are nicio vizibilitate. Nimeni din cei prezenți nu a avut pe fond o problemă cu conceptul de 
"securitate a statului" sau cu cel de "siguranță publică"; cu toate acestea, mai toți cei de față au căzut de 
acord asupra faptului că este necesară o mai bună pregătire psihologică a operativilor din diferitele 
structuri de forță și că se impune modificarea unor legi anacronice sau prost croite care reglementează 
adunările publice și sistemul de intervenție a statului în sfera privatului, bunăoară. În fine, s-a desprins 
destul de categoric ideea potrivit căreia există grade de intervenție și responsabilități diferite ale 
actorilor statului (cei vizați de această dezbatere), precum și o activitate pernicioasă - cvasi-invizibilă și 
mult mai greu de perceput și de controlat - a serviciilor de informații (ascultări de telefoane mai mult 
sau mai puțin legale, deținerea nejustificată a unor informații, trafic de informații confidențiale, trafic de 
influență, politizarea structurilor de informații și multe altele). În loc de concluzii: a fost o dezbatere 
necesară, aprinsă, reușită, care lasă loc unor inițiative comune, concrete din partea ONG-urilor implicate 
activ în procesul de ameliorare legislativă a activității acestor instituții. Și pentru ca acest eveniment să 
nu rămână un simplu exercițiu izbutit de retorică pe o temă dată, echipa CRIM și-a propus un follow-up 
consistent - dezbateri viitoare și mai aplicate la care să fie atrași toți reprezentanții principalelor servicii 
de informații, articole dedicate conștientizării cetățenilor cu privire la drepturile și obligațiile pe care le 
au, apeluri, campanii de modificare a unor legi vitale care privesc relația dintre cetățean și interfața 
polițienească a statului.  
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CRIM Café # 8 – Ultrașii pot dărâma guverne?! - 27 februarie 2013 
 

Această ediție a CRIM Café a abordat o temă sensibilă 
și extrem de incitantă: galeriile de fotbal – între 
participare publică și huliganism. 

Stigmatizate de o parte a societății, galeriile de fotbal 
sunt percepute ca grupuri de huligani care instigă la 
violență și/sau provoacă dezordine socială. Foarte puţini, 
însă, observă că facțiunile ultras sunt printre puținele 
grupuri sociale din România care reușesc să se coaguleze 
pentru a susține în mod consistent și solidar un scop 
comun.  
 
Protestele din 2012 din Piața Universității ne-au 
demonstrat că ultrașii din România pot lăsa deoparte 
conflictele dintre galerii și pot fi uniți pentru țeluri care 
depășesc identitatea echipei cu care țin sau a peluzei din 
care fac parte, putând deveni, dacă există o voință în 
acest sens, grupuri de contestare politică veritabilă.  
 
Fără participarea lor, revoltele din Piața Universității 
2012 nu ar fi căpătat, poate, dimensiunea care a făcut 
din acele manifestări evenimentele contestatare cele mai 
semnificative după fenomenul Piaţa Universităţii 1990 (și 
înainte de protestele anti-RMGC din toamna anului 2013). 

Având în vedere toate aceste ingrediente, ne-am propus să dezbatem pe marginea câtorva întrebări: pot fi 
ultrașii mai mult decât o portavoce în stradă a mulțimii pe care o reprezintă, mergând până la influențarea de 
politici publice? Care este relația lor cu grupurile informale activiste și ONG-urile din România? Există vreo 
relație directă între condițiile socio-economice din periferie și emergența acestor grupuri ultras? În ce măsură 
aceste facțiuni ultras sunt influențate de ideologii politice extremiste și care este resortul acestei aparente 
relații simbolice? Sunt aceste facțiuni autonome sau, din contră, dependente de relația lor cu conducerea 
cluburilor? Şi, în fine, pot aceste grupuri crea - prin exemplul propriu - o emulație socială mai largă în ceea ce 
privește capacitatea de a se coagula și solidariza pentru a susține un scop bine definit?  
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Seara a început cu proiecția câtorva scurt-metraje avându-i ca protagoniști pe suporteri în Piața Universității 
2012, dezbaterea find animată de Dinu Guțu – autor al cărții “Revoluția ultrașilor”, Florin Andrei – membru 
Peluza Cătălin Hâldan și membru fondator al Asociației Suporterilor Români, Sergiu – membru Peluza Sud 
Steaua, Claudiu Radu – suporter Universitatea Craiova, Bogdan Iancu – antropolog. După o discuție extrem de 
interesantă, concluzia a fost, totuși, una dezamăgitoare : nu, ultrașii nu doresc, de fapt, să devină grupuri de 
contestare politică veritabilă. Nu vor ieși din zona lor de confort și nu vor dărâma guverne într-un viitor 
previzibil. 
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CRIM Café # 9: Liber la ocupat - 20 martie 2013 

 

Ediția CRIM ”Liber la ocupat” a lansat o 
provocare: sunt studenţii bucureşteni capabili să 
ocupe o facultate în semn de protest, pentru a 
discuta despre lucruri care îi privesc 
îndeaproape şi care vor influenţa viitorul acestei 
ţări, cum ar fi calitatea actului de învăţământ din 
România? 

Seara a început cu proiecția filmului ”Blokada” 
(https://www.youtube.com/watch?v=9-
NBjWVxFrg), un documentar realizat de studenții 
Facultății de Științe Umaniste și Sociale din Zagreb, 
în timpul ocupării instituției din 2009 (ocupare 
care a durat 35 de zile). Dezbaterea ce a urmat s-a 
purtat în direcţia identificării acelei probleme celei 
mai des întâlnite de studenţi în sistemul universitar 
de educaţie, a acelui punct comun de la care să 
pornească reforma acestui sistem, care să fie 
iniţiată şi susţinută chiar de studenţi pentru 
studenţi. 

Concluzia care s-a impus a fost aceea că este dificil 
să se identifice o singură problemă comună   și 
majoră, la a cărei soluționare să se ralieze mase 
largi de studenți, motivul principal fiind că există 
muliple percepții despre multiple probleme și o 

oarecare incapacitate de a lăsa de la sine pentru a 
îmbrățișa punctul de vedere al celuilalt, explicată 

parțial și de lipsa unei culturi a dialogului în societatea română, în general și în mediul universitar, în special. 

 

S-au averat necesare o dezbatere mai amplă a problemelor şi identificarea punctelor comune pentru care 
studenţii ar lua atitudine. 
   

https://www.youtube.com/watch?v=9-NBjWVxFrg
https://www.youtube.com/watch?v=9-NBjWVxFrg
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CRIM Café # 10: 1 Mai muncitoresc – 24 aprilie 2013 
                                                                                  

În preajma faimoasei și mult așteptatei zile de 1 
mai, CRIM Café #10 a lansat o dezbatere asupra 
condiției muncitorului înainte și după 1989. În 
perioada comunistă, clasa muncitoare era în 
centrul tuturor preocupărilor statului, un scop în 
sine și totodată vehiculul socio-economic de 
acces la paradisul promis. După 1989, 
proletariatul s-a găsit pus în fața unei noi filozofii 
politico-economice și a trebuit să învețe rapid 
jargonul mijloacelor de producție capitaliste. 
Stilul de muncă standardizat s-a transformat 
peste noapte iar mulți dintre foștii proletari au 
fost nevoiți să asimileze rapid limbajul unui nou 
set de cerințe și al unor noi forme de activități 
lucrative (ex: angajări nestandardizate, muncă 
part-time, contracte independente etc.). 
Fenomenul șomajului a fost și el ceva inedit și 
spectaculos. A reapărut clasa patronilor și a 
angajatorilor, o schimbare fundamentală de 
paradigmă a muncii.  
 
Oamenii au început să-și pună întrebări în 
legătură cu drepturile și obligațiile lor în cadrul 
unui sistem economic din ce în ce mai 
concurențial. Practic, muncitorul și munca 
renășteau într-o lume ciudată și a durat ceva ani 
până ce muncitorii de ieri au învățat a merge și a 
vorbi în acest landșaft complet inedit. Dar, 
dincolo de schimbările de suprafață, deprinderile 
muncitorului comunist ("marele proletar înfăptuitor al 
revoluției") au rămas cele vechi, iar această constatare nu face decât să confirme, dacă mai era nevoie, cât de 
grea și de chinuitoare a fost adaptarea la o nouă societate, cu reguli și coduri noi. Fostului proletar nu-i mai 
rămâneau decât două opțiuni: să asimileze rapid noul standard ("noua civilizație") și să devină competitiv sau 
să dispară ca specie. Reconversia profesională a devenit cuvântul de ordine în peisajul postdecembrist, iar 
acolo unde aceasta nu a fost posibilă, s-au născut drame sociale grave (vezi situația de azi în orașele 
monoindustriale).  
 
Discuția s-a structurat în jurul proiecției "Haymarket Martyrs - Origins of International Workers Day” , iar 
dezbaterea a fost susținută de: 
Radu Ioniță - fost muncitor la Uzinele 23 August 
Victoria Stoiciu - Criticatac 
Andrei Țăranu – conferențiar la Facultatea de Științe Politice (SNSPA) 
Bogdan Hossu - lider de sindicat (Cartel ALFA) 
Moderator: Nic Dobrei - asistent universitar (SNSPA) 
Plecând de la acest preambul, ne-am propus să răspundem la câteva întrebări actuale: 
- ce mai reprezintă muncitorul și munca lui în anul 2013?  
- cât de reprezentative sunt azi sindicatele, în condițiile în care nu reușesc să contracareze măsurile legislative 



 

9 
 

9 Raport de activitate anual 2013 

și executive abuzive ale politicului, măsuri care le privesc în mod direct?  
- ce mai reprezintă ziua de 1 mai, simbolic și efectiv? Este 1 mai o sărbătoare-pretext sau încă mai evocă un 
statut social și economic cu greutate?  
- mai avem o ”clasă muncitoare” ? Și dacă da, atunci cum trăiesc acești oameni astăzi ? Pot duce o existență 
decentă sau trăiesc la limita subzistenței ?  
- cei care lucrează în corporații pot fi considerați ca fiind noul proletariat ? Și dacă da, există sindicate care să 
le reprezinte interesele? 

 

   

 

CRIM Café # 11:  Libertatea presei, între drepturile jurnaliștilor și interesele 
patronilor - 29 mai 2013 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CRIM Café 11 a fost una dintre cele mai bune ediții ever, oferind o privire critică lucidă asupra calității 
jurnalismului autohton. Pornind de la nemulţumirea crescândă față de status quo, invitații și publicul au 
examinat sub lupă libertatea de exprimare a presei românești. Invitaţii acestei ediţii au fost Răzvan Martin – 
Agenția de Monitorizare a Presei ActiveWatch (unul dintre autorii Raportului Freex – Libertatea presei în 
România 2012), Ștefan Cândea - Centrul Român pentru Jurnalism de Investigație, Andra Matzal - Think 
Outside The Box, Tudor Mușat - jurnalist şi Sorin Ozon - jurnalist. Vlad Stoicescu, jurnalist Dela0.ro şi 
moderatorul dezbaterii, a lansat discuția cu lectura articolului "Culoarea banilor", scris de Cornel Nistorescu 
în 1997 - în care autorul conturează portretul unui om de afaceri, viitor mogul de presă - şi a propus analiza, 
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peste un arc de timp de 16 ani, a intuiţiilor de-atunci şi a relevanţei acestora în contextul actual. Pornind de-
aici, au fost analizate frânele care împiedică sau umbresc demersul jurnalistic. Alegerea și conținutul 
informației, ca și modul în care aceasta este transmisă, sunt influenţate în mod determinant, aşa cum reiese 
şi din Raportul Freex 2012, de monopolul trusturilor de presă, de presiuni politice, de ingerințele serviciilor de 
informaţii în redacții, dar şi de consumul compulsiv și neselectiv al publicului. Astfel, fără a sancţiona în vreun 
fel jurnalismul de proastă calitate, consumatorii de presă reconfirmă și consolidează succesul reţetelor 
senzaţionaliste care aduc audienţă, în detrimentul unui jurnalism de calitate a cărui producere presupune 
existența unor resurse financiare și umane mult mai consistente.  

Au fost evocate posibile soluţii la presiunile exercitate asupra jurnaliştilor şi a muncii lor, precum crowd 
ownership, crowd funding, acordarea de subvenții de la stat sau de la comunitatea europeană, idei care au 
fost analizate împreună cu publicul şi cu alţi jurnaliști prezenţi, precum Matei Martin (Dilema Veche) și Stelian 
Negrea. Unele dintre ele se aplică, în mod fericit, platformelor independente, ca TOTB sau Casa jurnalistului, 
care, însă, nu oferă o lectură zilnică şi, în consecință, nu creează un ritm, alcătuind un jurnalism de nişă.  
 
Informaţiile preluate de cotidiene naţionale au, în continuare, ca sursă, agenţii de presă din străinătate, al 
căror profesionalism este recunoscut şi învestit cu încredere. Întrebările publicului, precum şi observaţiile de 
natură teoretică rostite în cursul serii, au privit statutul jurnalistului şi măsura în care acesta se poate declara 
independent. Un alt punct l-a constituit interogarea asupra rolului formator al mass-media. S-au evidenţiat, 
pe de-o parte, nevoia breslei de a se organiza, de a-şi cere drepturile şi de a propune un cadru legislativ 
pentru protejarea jurnalismului și, pe de altă parte, necesitatea ca statul să creeze politici educaţionale iar 
ONG-urile care activează în domeniu  să ofere  programe concentrate pe media, în scopul educării publicului. 
 
Nu în ultimul rând, s-a vorbit despre legislativa cetățenească europeană (prima de acest fel) lansată pe data 
de 7 februarie pentru pluralism în mass-media (http://totb.ro/semnati-pentru-prima-initiativa-cetateneasca-
europeana-pentru-pluralism-in-mass-media/. Prin aceasta se cere protejarea pluralismului media prin 
armonizarea parţială a reglementărilor naţionale privitoare la proprietatea şi transparenţa media, la conflictul 
de interese faţă de funcţia politică şi la independenţa organismelor de supervizare a mass-media. 

 

http://totb.ro/semnati-pentru-prima-initiativa-cetateneasca-europeana-pentru-pluralism-in-mass-media/
http://totb.ro/semnati-pentru-prima-initiativa-cetateneasca-europeana-pentru-pluralism-in-mass-media/
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CRIM Café # 12:  Gunoiul: o povară sau o resursă fantastică și inepuizabilă? - 26 
iunie 2013 
 

                     

Discuția a abordat temele reciclării, respectiv reutilizarea materialelor reciclabile și implicarea 
cetățenilor în activități de creație care să le valorifice, abordând astfel o perspectivă nouă asupra 
deșeurilor – aceea de materie primă pentru artiști. Invitații acestei seri au fost: 

Oana Neneciu – Centrul pentru Politici Durabile ECOPOLIS 
Alina Blaga – Reciclare Creativă 
Cristian Seusan – Artstylemove 
Laurențiu Cernat - Tabloul de artă urbană reciclată interactivă 

 
Aceștia împreună cu participanții la dezbatere au discutat despre: 
- situația actuală a României în ceea ce privește infrastructura necesară colectării selective și a reciclării 
deșeurilor: deși situația este destul de gravă acum, se poate folosi contextul european în care România 
poate accesa fonduri europene pentru a ajunge la standardele impuse în cadrul UE. Pentru aceasta este 
nevoie în continuare de presiunea societății civile și a ONG-urilor asupra autorităților publice pentru ca 
aceste lucruri să devină realitate:  
- definitivarea legislației în domeniu; 
- o infrastructură dezvoltată de colectare a deșeurilor; 
- servicii de salubrizare de calitate, indiferent de regiunea geografică în care operează acestea; 
- management inteligent al deșeurilor la nivel regional etc.; 
- situația persoanelor din anumite categorii sociale pentru care vânzarea peturilor/sticlei/hârtiei din 
pubelele comune către centrele de reciclare reprezintă singura sursă de venit momentan. S-a propus 
implicarea acestor categorii de persoane în mai multe inițiative de economie socială care să le asigure 
un venit constant; 
- faptul că deșeurile pot fi valorificate și altfel decât prin reciclare și anume prin reutilizare. Ele devin 
extrem de valoroase atunci când sunt folosite ca materie primă pentru artiști. Cristian Seușan 
(Artstylemove), Laurențiu Cernat (Tabloul de artă urbană reciclată interactivă) și Alina Blaga 
(ReciclareCreativa.ro) ne-au povestit despre proiectele lor care reușesc acest lucru. Invitații noștri au 
creat împreună cu participanții, câteva modele simple, ușor de realizat acasă, în cadrul atelierului de  
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de creație care a urmat dezbaterii (ex: rame foto, coșulețe, covorașe din dopuri de peturi, cutii decorate 
cu CD-uri etc.); 
- posibilitatea de a recicla și alte materiale în afară de hârtie, obiecte din plastic, sticlă – Gabriela Țicu 
(Asociația ViitorPlus) ne-a prezentat harta reciclării (detalii aici: http://www.hartareciclarii.ro/) care 
prezintă această oportunitate și proiectul RECICLETA (detalii aici: http://www.viitorplus.ro/recicleta) 
care facilitează colectarea selectivă din partea ONGurilor și a companiilor mici și mijlocii utilizând 
triciclete pentru a nu polua suplimentar; 
- posibilitatea de a deveni Agent Ecolog Voluntar și de a contribui activ la corectarea problemelor 
cotidiene de stocare, colectare a deșeurilor etc.; 
- disponibilitatea pe care copiii o au față de ideea reciclării și reutilizării și importanța unei educații 
primare în sensul reciclării și colectării selective, încă de acasă, din gospodăria proprie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
În cea de a doua parte a serii, participanții au învățat, în cadrul atelierului de creație, să folosească CD-
uri, reviste, ziare pentru a crea rame foto, brățări, coșuri, cutii etc. 

http://www.hartareciclarii.ro/
http://www.viitorplus.ro/recicleta
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CRIM Café # 13:  Managementul cultural românesc ieri și azi - 31 iulie 2013 
 

 
CRIM Café # 13 și-a propus să abordeze mai multe teme legate de prezentul și viitorul culturii române, 
administrarea acesteia, actori-cheie și perspective culturale. Pentru că jargonul cultural nu este încă 
foarte clar pentru mulți tineri (grupul nostru țintă), dezbaterea a avut inclusiv rolul de a explica și desluși 
sensurile contemporane ale unor concepte precum "management cultural", "diplomație culturală", 
"politici culturale" ș.a.m.d. 
 

Invitați:  

Gianina Cărbunariu -regizor 
Ion Dumitrescu - performer 
Corina Șuteu - manager cultural 
Nona Șerbănescu - artist vizual și manager cultural 
Moderator:  Claudia Zidaru - jurnalistă 
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CRIM Café # 15: Bicicleta ca transport alternativ și ca stil de viață - 25 
septembrie 2013 
 

CRIM Café #15 a propus participanților la dezbatere abordarea multiplelor fațete ale problemei cicliste 
în Capitală. Ne-am propus să: 

- identificăm, împreună, acțiuni ce pot fi întreprinse cât mai curând în scopul sensibilizării autorităților și 

- să coagulăm câteva soluții tehnice menite să pună bazele unei culturi de masă a pedalatului în 
București.  

Dezbaterea, moderată de Mugur Grosu,  i-a avut ca invitați pe: 

Marian Ivan – președintele Asociației OPTAR  
Ariel Constantinof – Tribul  
Vladimir Iuganu - membru al comunității bicicliștilor din București 
Andrei Găitănaru - membru al comunității bicicliștilor din București 

              

Discuția a început cu subiectul protestelor recente ale bicicliștilor, ca o formă de activitate ce poate fi 
întreprinsă în mod susținut pentru a determina autoritățile să construiască piste pentru bicicliști. Un 
punct favorabil al marșurilor bicicliștilor (organizate cu ajutorul organizației OPTAR) a fost faptul că au 
avut obiective clar stabilite (chiar dacă unii dintre participanți aveau raportări diferite față de protest, 
manifestând chiar împotriva șoferilor). În contextul în care majoritatea bicicliștilor folosesc bicicleta ca 
mijloc de transport alternativ (folosind, deci, și alte mijloace de transport), protestatarii au solicitat 
armonizarea tuturor categoriilor de participanți la trafic. 

S-a discutat despre faptul că astfel de inițiative trebuie intensificate și transformate într-un demers mai 
agresiv, de natură să dinamizeze procesul de negociere cu administrația publică (care, deocamdată, se 
complace într-un proces de pseudo-negociere și într-un simulacru de consultare). În paralel, este 
necesar să se dezvolte proiecte de informare a cetățenilor și de creștere a gradului de conștientizare 
asupra beneficiilor și avantajelor transportului cu bicicleta.  

Marian Ivan a prezentat participanților la dezbatere proiectul ”Mobilitate urbană pe înțelesul tuturor”, 
constând într-o mini-serie de filme educaționale și informative (ajunsă la cel de-al 3-lea episod), care 
prezintă problema circulației din perspectiva tuturor participanților la trafic. Acestui proiect i se adaugă 
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”Ghidul biciclistului”, care trece în revistă toate argumentele în favoarea dezvoltării unei rețele destinate 
bicicliștilor, de natură să fluidizeze traficul. 

S-a pus din public o întrebare despre stadiul actual al Recensământului bicicliștilor care, deși nu este 
relevant, statistic vorbind (nefiind realizat în baza unei metodologii profesioniste) a înregistrat peste 
6.000 de bicicliști, dovedind cât de mare este această categorie de participanți la trafic (în lipsa altor 
studii recente care să analizeze structura participanților la trafic și care să fundamenteze politicile 
publice privind transportul). Participanții la dezbatere au mai pus întrebări legate de propunerea 
Primăriei Municipiului București de a construi două axe de piste pentru biciclete (nord-sud, est-vest) și 
și-au manifestat dezacordul față de construcția acestora: acestea nu ar aduce nicio plusvaloare 
transportului pe două roți, neoferind siguranță bicicliștilor și fiind, de fapt, impracticabile, întrucât 
deservesc zone limitate și insuficiente pentru mobilitatea bicicliștilor bucureșteni – aspecte evidențiate 
de reprezentanții Comunității bicicliștilor. În acest context, Marian Ivan a prezentat propunerea 
”Drumuri verzi” a asociației OPTAR: aceasta prezintă toate etapele construcției unei rețele care să fie 
sigură, accesibilă, atractivă, confortabilă și utilizabilă permanent și propune reutilizarea mai eficientă a 
spațiului irosit momentan pentru parcări ”parazit”. Proiectul a simulat impactul unei astfel de modificări, 
dovedind faptul că o astfel de rețea se poate implementa rapid și fără costuri foarte mari, așa cum s-a 
întâmplat și în alte state europene. Însă pentru a fi acceptat de cetățeni, implementarea proiectului 
trebuie să fie însoțită de o campanie masivă de informare a acestora – de încurajare a utilizării bicicletei 
și a transportului în comun în detrimentul utilizării autoturismului personal, concomitent cu măsuri 
efective menite să descurajeze folosirea acestuia. 

 Discuțiile au evidențiat faptul că bicicliștii sunt descurajați de lipsa pistelor și de pericolele din trafic, pe 
care le consideră disuasive în raport cu o utilizare frecventă a bicicletei ca mijloc de transport, nu doar ca 
hobby. Acest fapt explică de ce, în mod frecvent, românii posedă o bicicletă fără însă a o folosi cu 
regularitate. Cu toate acestea, doar prezența zilnică a bicicliștilor în trafic poate determina schimbarea 
de mentalitate și de comportament a participanților la trafic pe care ne-o dorim cu toții. 

În concluzie: asociația OPTAR va continua să facă demersuri pentru a pune presiune asupra factorilor 
decidenți în sensul construirii unei rețele de piste pentru bicicliști și al transparentizării procedurilor 
aferente. Acestea fiind spuse, fiecare dintre noi poate începe să contribuie la promovarea ciclismului, la 
utilizarea frecventă a bicicletei și la educarea tuturor acelora care își doresc să pedaleze în București însă 
au rețineri neavând încă experiență (în curând bicicliștii profesioniști vor avea posibilitatea de a fi 
mentori pentru cei începători). 

În concluzie, CRIM Café a fost un laborator social care a adus laolaltă societatea civilă, instituțiile 
statului, presa și un public foarte variat. Astfel a devenit, atât pentru voluntari cât și pentru 
participanții la evenimentele organizate în decursul celor 17 luni de proiect, un spațiu virtual de 
creație și imaginație, de dezbatere liberă de prejudecăți, în cadrul căruia toți indivizii sunt egali și 
părerea tuturor este ascultată și respectată. 
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Caravana CRIM de film documentar 
 

Caravana CRIM de film documentar pe teme legate de drepturile omului ne-a purtat mai întâi pașii prin 
facultăți, apoi, printr-o interesantă întorsătură a lucrurilor, prin licee din țară. Membrii echipei CRIM au 
dus-o cu ei prin locurile lor de baștină, prin liceele din care unii dintre ei de-abia ieșiseră, de la Orșova 
până la Vatra Dornei (trecând prin Ploiești, Curtea de Argeș și București). Experiențele trăite acolo și 
observațiile făcute în aceste întâlniri fericite sunt cele care au deschis calea spre noul nostru proiect 
CRIM la liceu. 

În cadrul dezbaterilor care au urmat proiecțiilor de film, am cerut tinerilor spectatori să scrie câte un 
gând despre ce au văzut.  

Iată câteva din aceste gânduri: ”Prin filmul ăsta am înțeles că dacă tac îmi merit soarta ! Sunt parte 
dintr-o generație care trebuie să învețe societatea că DA se poate și altfel.” ”The video literally blew my 
mind. I didn’t know anything about this. It seems that every time we try to change something we are 
hushed, and governments don’t want to let us know they are vulnerable. My whole life I’ve been told in 
school, in society, to SHUT UP, but I don’t want to! This film encouraged me greatly because I feel if we 
TRY and TRY and TRY we can succeed.”  Filmul m-a învățat că solidaritatea poate rupe orice convenție și 
că este foarte important să luptăm pentru cauza noastră.” ”Dacă suntem uniți, câștigăm!” ”Protest = 
schimbare; dacă vrem într-adevăr să ne îndeplinim un scop, trebuie să luptăm, nu să ținem cont de 
anumite prejudecăți.” ”Din acest film am învățat că este bine să fii solidar cu ceilalți pentru o cauză cu 
impact comun și să nu renunțăm atunci când ne apărăm drepturile.” 
 

Filmele proiectate au fost The Real Social Network https://www.youtube.com/watch?v=ojl10PlGHf0 și 
Blokada https://www.youtube.com/watch?v=9-NBjWVxFrg.  
  

           

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=ojl10PlGHf0
https://www.youtube.com/watch?v=9-NBjWVxFrg
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Caravana CRIM de teatru independent contemporan - Sub Pământ 
 

Spectacolul-arhivă de povești-mărturii 
culese din comunitățile muncitorești din 
Valea Jiului (dupa 1989) a avut loc în 
amfiteatrul Nicolae Iorga din cadrul 
Facultății de Istorie a Universității din 
București.  

Un spectacol despre viața, perspectivele 
și munca minerilor în perioada post-
socialistă. Construit pe baza 
documentării efectuate în comunitățile 
minerești din Valea Jiului, spectacolul de 
teatru Sub Pământ discută despre 
problemele unui grup social aflat la 
granița dintre migraţie, supravieţuire, 
dispariţie şi posibilă reconstrucţie. 

„Perioada post 1989 a transformat 
fundamental configurația comunităților 
din Valea Jiului, atât la nivelul relațiilor 
de viață socială, de muncă și de putere, 
cât și la nivelul raporturilor 
interpersonale. Aceste comunități s-au 
redefinit din perspectiva noilor structuri 
socio-politice care au adus în Valea Jiului 
închiderea treptată sau reducerea 
activității celor mai multe mine, 
disponibilizări, privatizarea și 
delapidarea principalelor fabrici din 

zonă, incursiuni repetate ale minerilor spre București.” 

 
Regie: David Schwartz 
Scenariu: Mihaela Michailov 
Distribuție: Alice Monica Marinescu, Katia Pascariu, Alexandru Potocean, Andrei Șerban 
Muzica: Bobo Burlăcianu 
Video și documentare video: Vlad Petri 
Scenografie: Adrian Cristea  
Mai multe detalii despre spectacolul de teatru Sub Pământ pe teatrusubpamant.wordpress.com 
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Internshipiada CRIM ediția I 
 

Internshipiada CRIM (o premieră în România!) a oferit unui număr de 50 de tineri (de două ori mai mulți 
decât ne propuseserăm inițial) posibilitatea de a efectua stagii de formare acolo unde au o voce și pot 
acționa cu folos - în miezul cel mai activ al societății civile. 

 ONG-uri din cele mai variate domenii de activitate (bună guvernare, monitorizarea presei, protecția 
mediului, protecția patrimoniului construit, urbanism și arhitectură, grupuri defavorizate, democrație 
participativă, drepturile omului) au primit în mijlocul echipelor lor tineri studenți care au avut astfel 
oportunitatea să se formeze într-un mediu activ și prietenos și au oferit, la rândul lor, competențele și 
entuziasmul lor colegilor din ONG-uri.   
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Testimoniale:  

 

Tabăra de activism CRIM – antrenăm spirite și idei 
 

Perioada de desfășurare: 22 – 27 iulie 2013 

Locație: Munții Piatra Craiului 

Având ca motto-ul ”Schimbarea la 
firul ierbii începe la munte”, tabăra 
de activism organizată de echipa 
CRIM a propus unor tinerilor 
hotărâți și cu mințile deschise care 
au aplicat ateliere de: tehnici de 
consens, noțiuni de drepturile 
activistului, idei și planuri de 
acțiune, tehnici de rezistență 
pasivă. Și, desigur, activități de 
teambuilding.  Le-a oferit un alt 
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sistem de referință și a contribuit la dezvoltarea lor ca cetățeni implicați. Timp de 6 zile, departe de 
lumea dezlănțuită, am ieșit din zona noastră de confort ca să învățăm împreună ce înseamnă activism. 
După tabără, trei dintre participanți s-au alăturat echipei de voluntari CRIM. 
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Alte evenimente: 

CRIM la Street Delivery 2013 feat. Baricada universitară – De la ”Revendică-ți 
Universitatea” la ”Revendică-ți strada și orașul”! – 14-16 iunie 2013  
 

“Putem colora împreună un spațiu, întâi cu markere, carioci și spray-uri pe hârtie. Apoi, cu argumente și 
perseverență, îl putem amenaja în viața reală. Curtea interioară a Universității din București este, în 
prezent, o banală parcare, magnifică în compoziție, cu adânci semnificații culturale și comunicare...stai, 
nițel, parcă nu-i chiar așa! Dar ar putea deveni! Neștiută de locuitorii orașului, traversată în goană de 
studenți spre cursuri sau doar spațiu de fumat, deși se află în inima orașului, este un loc pustiu și trist. E 
doar o parcare acum. Dar ar putea fi ceva uimitor, viu și prietenos, pornind de la ideile tale. Revendică-ți 
universitatrea! Revendică-ți orașul! Spațiul – fizic și mental – e al tău! 
 

Ai între 8 și 80 de ani, sau sub, sau peste, ești arhitect, student la arhitectură, student pur și simplu, 
artist, funcționar, corporatist scăpat din chingi preț de un week-end, ONG-ist, orice altceva, locuiești în 
București, ești doar în trecere, ai mână bună la desenat, desenezi ca un picior dar ai idei îndrăznețe, ești 
extravertit, preferi să te pitești după ceilalți, oricine și oricum ai fi AI un cuvânt de spus. ” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standul organizației a putut fi ușor reperat și recunoscut datorită lui Cârlig, spânzuratul făcut din cărți 
postat în fața standului, care a invitat trecătorii la o reflecție asupra condiției absolventului. 
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Echipa Miliției Spirituale au realizat împreună cu participanții: ateliere de făcut bannere și stencil-uri, 
ateliere de brainstorming pentru reamenajarea curții interioare a Universității București, atelier de 
desen pe tema ”Ideea ta de geniu pentru reamenajarea curții interioare a Universității din București”. De 
asemenea, participanții au putut asculta povești de la Sit-in-ul din Facultatea de Istorie, învățând cum se 
organizează un sit-in, aflând despre alte experiențe similare din țară, precum și despre experiența 
participării la protestele din Taksim – Istanbul. 

 

   
 

CRIM la FânFest 
 

Și în 2013 Miliția Spirituală a participat la festivalul FânFest, unde a luat parte, alături de alte ONG-uri și 

grupuri informale, la atelierul ”Grassroots groups – a change for the better”  și a organizat un 

performance la concertul trupei Luna Amară: https://www.youtube.com/watch?v=yBVWeS13xqY.     

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=yBVWeS13xqY
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CRIM la Rahova Delivery – Școala în stradă – 18-20 octombrie 2013 
 

Echipa CRIM a participat la evenimentul Rahova Delivery propunând participanților ateliere de bannere 
și stencils, precum și un atelier de activism civic. 

   

 

CRIM la final și la un nou început - 27 noiembrie 2013 
 

                

 

La finalul lunii noiembrie s-au încheiat cele 17 luni de proiect și echipa CRIM împreună cu partenerii , 
prietenii și susținătorii a sărbătorit acest sfârșit și nou început de drum într-un eveniment de 
recunoaștere a realizărilor, de împărtășire a lecțiilor învățate și a planurilor de viitor. 

Concluzii: Într-o reflecție post-CRIM, la sfârșit de an, organizația a pus bazele noului departament de 
Participare publică și organizare comunitară, iar acronimul CRIM e evoluat de la CReativitate-
IMaginație la Construcție-Responsabilitate-Implicare-Militantism.  

CRIM s-a terminat, începe un nou CRIM: CRIM la liceu ”Puterea implicării” (aprilie 2014-noiembrie 
2015)! 
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Acțiuni directe  

We are Çapuling Too! - 7 iunie 
2013 
 
Voluntarii CRIM au participat la 
demonstrația organizată de către Agenția 
de Monitorizare a Presei Active Watch în 
semn de solidaritate cu protestatarii din 
Turcia. 
 
 

 

 

Participare la protestele din Gezi Park – Istanbul 

În cursul lunii iunie 2013 colegii noștri Mihail Bumbeș și Andrada Lătaru au luat parte la și documentat 
protestele din Gezi Park. A rezultat o serie de articole și o galerie foto pe care puteți vedea aici:  

http://www.militiaspirituala.ro/ro/detalii.html?tx_ttnews[tt_news]=410&cHash=b386b4352977a8c638
d144e7222cde8b 

http://www.militiaspirituala.ro/ro/detalii.html?tx_ttnews%5btt_news%5d=410&cHash=b386b4352977a8c638d144e7222cde8b
http://www.militiaspirituala.ro/ro/detalii.html?tx_ttnews%5btt_news%5d=410&cHash=b386b4352977a8c638d144e7222cde8b
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http://www.militiaspirituala.ro/ro/actiuni-
civice/detalii.html?tx_ttnews[tt_news]=411&cHash=6d8f76e6341352e5f2a865db2c47fc3e 

http://www.militiaspirituala.ro/ro/actiuni-
civice/detalii.html?tx_ttnews[tt_news]=412&cHash=7d534447bd9a8d28fcada7ce9d9eb780 

   

 

Acțiune de protest împotriva demarării proiectului minier de la Roșia Montană - 
28 august 2013 
 

Membri ai organizației Miliția Spirituală au protestat, pe 28 august 2014, în fața Palatului Victoria 
împotriva demarării proiectului de exploatare minieră cu cianuri de la Roșia Montană, condamnând 
public aprobarea inițiativei legislative prin care proiectul de exploatare minieră de la Roșia Montană a 
fost declarat ca fiind de utilitate publică și de interes național deosebit. Miliția Spirituală a solicitat 
guvernanților retragerea acordului privind exploatarea minieră din zona Roșiei Montană și demisia 
Guvernului Ponta care a dat undă liberă unui proiect atât de dezastruos pentru România și viitorul ei. 

Vă invităm să urmăriți filmul: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZqOf9JzfqAA&list=UUeLvVksw60chgm2Z2eFbr7Q 

      

                                 

 

http://www.militiaspirituala.ro/ro/actiuni-civice/detalii.html?tx_ttnews%5btt_news%5d=411&cHash=6d8f76e6341352e5f2a865db2c47fc3e
http://www.militiaspirituala.ro/ro/actiuni-civice/detalii.html?tx_ttnews%5btt_news%5d=411&cHash=6d8f76e6341352e5f2a865db2c47fc3e
http://www.militiaspirituala.ro/ro/actiuni-civice/detalii.html?tx_ttnews%5btt_news%5d=412&cHash=7d534447bd9a8d28fcada7ce9d9eb780
http://www.militiaspirituala.ro/ro/actiuni-civice/detalii.html?tx_ttnews%5btt_news%5d=412&cHash=7d534447bd9a8d28fcada7ce9d9eb780
https://www.youtube.com/watch?v=ZqOf9JzfqAA&list=UUeLvVksw60chgm2Z2eFbr7Q
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Evenimentul a precedat primul mare protest de salvare a Roșiei Montane, organizat duminică, 1 
septembrie în Piața Universității. Din acel moment, membrii și voluntarii Asociației Mișcarea Civică 
Miliția Spirituală au continuat să participe la toate protestele din toamna anului 2013 pentru salvarea 
Roșiei Montane.  

Uniți împotriva distrugerii Roșiei Montane! 
 

Membrii echipei Miliției Spirituale s-au implicat foarte mult în protestele din ”Toamna românească”.   
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Dialogul Piețelor – 13-16 decembrie 2013 
 

Finalul anului 2013 ne-a găsit pregătind, alături de Centrul de resurse pentru participare publică CeRe, o 
întâlnire de gradul III a activiștilor din mai multe țări: Spania, Bulgaria, Turcia și Grecia. Și România, 
desigur. 

Am făcut schimb de bune practici, iar în ultima după-amiază ne-am pregătit împreună pentru protestul 
Roșia Montană din duminica respectivă, la care au participat toți invitații noștri.  
 

În cele două zile de ateliere, am observat similitudini între mișcări: toate au fost inițial complet ignorate 
de mass media, apoi criticate și chiar acuzate de terorism. Un alt aspect comun s-a dovedit a fi 
implicarea organizațiilor extremiste de tip naționalist în manifestații, de exemplu prin încercarea de a 
direcționa furia populației dinspre guvern  înspre persoane vulnerabile, precum imigranți și persoane cu 
azil politic (Bulgaria). Variile experiențe de acest tip ne-au determinat să subliniem, încă o dată, 
necesitatea existenței unei voci comune împotriva fascismului și a discriminării de orice fel, care să 
ajute, printre altele, ca mesajele protestelor să nu fie deturnate. 

Membrii prezenți ai mișcării 15M Barcelona au vorbit despre puterea jurnalismului independent și/sau 
cetățenesc, a unei alternative la presa mainstream, care să ofere informații într-un mod accesibil pe 
subiectele care prezintă interes real pentru cetățeni. Pe lângă protestele din stradă, mișcarea a oferit și 
diseminat pe canale sociale informații de încredere, soluții pentru problemele sociale și economice, 
care, împreună, au crescut presiunea pusă pe autorități și au sporit vizibilitatea mișcării. Acest lucru a 
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fost posibil prin asumarea unor teme de către grupuri de cetățeni, care au documentat, înțeles și 
comunicat subiectele pe înțelesul tuturor, care au creat și întreținut un moment propice preluării lor în 
agenda publică. În acest sens, pe lângă o argumentație solidă, sunt foarte utile informații video, ușor de 
perceput și de diseminat, însoțite de texte scurte. Se creează, astfel, o narațiune socială despre subiecte 
importante pentru fiecare categorie sau grup, pentru oamenii prezenți pe stradă, în cluburi, în piață, pe 
canale de social media etc..  
 

Tocmai pentru promovarea unor perspective critice și a unor soluții la nevoile cetățenilor este utilă o 
strategie de a pătrunde, prin adaptarea mesajului, în toate aceste zone ale vieții și ale interacțiunii, 
pentru a-i atinge pe cei vizați sau afectați, dar și pe factorii de decizie. În acest sens, sunt utile bloguri 
sau situri conectate la canalele sociale, unelte precum cloud storage, wikis,Twitter, Storify. Atenție 
deosebită trebuie să primească și hashtag-urile utilizate, care ajută la interacțiunea dintre cetățeni, 
inclusiv la implicarea celor mai puțin activi. Este necesar ca hashtag-urile să fie alese cu grijă, pentru a fi 
sugestive și pentru a putea fi utilizate intuitiv. În situația în care lupta pentru o cauză durează o mai 
lungă perioadă de timp și conține acțiuni diferite, o sugestie este completarea cuvintelor din hashtag cu 
data acțiunii, pentru o catalogare mai simplă a materialelor (relatări, poze, impresii, știri etc.), de 
exemplu #unițisalvam8dec. 

 
Privind spre diversele tipuri de implicare civică aduse în discuție, am observat că o parte dintre cetățenii 
care se auto-organizează, care funcționează formal sau ca grup informal de acțiune, aleg să intervină în 
direcția creării unei alternative la societate, care să inoveze, să formeze și să informeze cetățenii corect. 
În Spania, de exemplu, se lucrează împreună la redactarea unei noi constituții care să promoveze o 
societate caracterizată de o „igienă morală”, care să se întoarcă înapoi spre oameni. Alte organizații sau 
grupuri de cetățeni preferă să funcționeze ca watchdog pentru democrație și drepturile omului în cadrul 
politic, social și economic deja existent. Mefienți față de integritatea oricărei persoane ajunse la putere, 
membrii societății civile veghează și militează împotriva inegalităților de orice fel, împotriva corupției și a 
proastei administrări a banilor publici. 
 
Concluzia dialogului piețelor a fost că protestele din țările participante au antrenat deja o serie de 
schimbări în direcția unei societăți în care simțul critic, cetățenia activă și participarea publică 
responsabilizează guverne și politicieni și contribuie la transparența decizională. 
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Departamentul de Istorie Recentă 
 
Pe 18 martie 2013, Marius Stan a publicat pe site-ul MS un articol referitor la împrejurările în care s-a 
produs decesul fostului prim-secretar al CC al PMR, Gheorghe Gheorghiu-Dej.  Autorul abordează și 
maniera în care presa de partid și de stat a prezentat funeraliile fostului lider comunist, dar și măsurile 
luate de noua conducere a partidului în vederea "eternizării" memoriei acestuia: "19 martie 1965: 
"Poporul nostru cinstește memoria tovarășului Dej"" (http://www.militiaspirituala.ro/investigatii/lista-
lui-secu/detalii.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=399&cHash=3476183a2f2de68169a2c9f7c2f2f454). 
 
La 69 de ani de la execuția fostei militante comuniste Olga Bancic (9 mai 2013), istoricul Mihai Burcea a 
publicat pe site-ul Miliției Spirituale articolul "Ghilotinată de ziua sa: Olga Bancic și ultimele gânduri ale 
unei luptătoare",  în care a prezentat un document inedit: ultima scrisoare trimisă din detenție fiicei sale 
înainte de a fi decapitată de gâdele închisorii din Stuttgart. Povestea Olgăi Bancic și documentul la care 
ne-am referit pot fi consultate aici: http://www.militiaspirituala.ro/investigatii/lista-lui-
secu/detalii.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=405&cHash=8e46d6e91b8ff3f6f557cf98ed078dae 
 
În aceeași lună (27 mai 2013), Mihai Burcea și Marius Stan au publicat pe site-ul MS un studiu referitor la 
"cârtițele" înfiltrate de Siguranță în mișcarea comunistă interbelică ilegală - "Informatorii comunişti ai 

http://www.militiaspirituala.ro/investigatii/lista-lui-secu/detalii.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=399&cHash=3476183a2f2de68169a2c9f7c2f2f454
http://www.militiaspirituala.ro/investigatii/lista-lui-secu/detalii.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=399&cHash=3476183a2f2de68169a2c9f7c2f2f454
http://www.militiaspirituala.ro/investigatii/lista-lui-secu/detalii.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=405&cHash=8e46d6e91b8ff3f6f557cf98ed078dae
http://www.militiaspirituala.ro/investigatii/lista-lui-secu/detalii.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=405&cHash=8e46d6e91b8ff3f6f557cf98ed078dae
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Siguranţei. Studiu de caz: Nicolae Pârgaru". Plecând de la Nicolae Pârgaru - unul dintre cei mai notorii 
informatori ai autorităților - autorii articolului analizează modul în care agenții serviciilor speciale 
interbelice penetrau informativ mediile decizionale ale PCdR, dar și reacția/poziția pe care o adoptau 
liderii partidului față de cei ce trădau Cauza. Studiul este însoțit și de o serie de fotografii inedite 
provenite din Arhiva CNSAS și Arhivele Naționale Istorice Centrale. 
http://www.militiaspirituala.ro/investigatii/lista-lui-
secu/detalii.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=406&cHash=5f42ea4acb3677014b4b762718611f9f 
 
Pe 8 iulie 2013, Mihai Burcea a publicat în premieră pe site-ul Miliției Spirituale dosarele de cadre ale 
multiplei campioane olimpice Nadia Comăneci. Înainte de a se retrage din sportul de performanță, Nadia 
a fost aleasă membră în CC al UTC. Ca urmare, Secția de cadre a CC al UTC a deschis două dosare 
personale pe numele Nadiei. Documentele provin din Arhivele Naționale Istorice Centrale și la 
momentul publicării lor pe site-ul MS au fost preluate de unul dintre cele mai cunoscute site-uri de știri 
din România: www.realitatea.net Aici: http://www.militiaspirituala.ro/investigatii/lista-lui-
secu/detalii.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=417&cHash=25dfc896652e07d4fa95bdcaa44d707c 
 

Totodată, la numai o săptămână de la dezvăluirile referitoare la trecutul politic al Nadiei Comăneci, pe 
16 iulie 2013, istoricul Mihai Burcea a publicat pe același site dosarul de cadre al lui Lilian Zamfiroiu, 
proaspăt numit în funcția de președinte al Institutului Cultural Român (25 iunie 2013). Și în acest caz, 
documentele inedite prezentate opiniei publice au fost preluate de mai multe site-uri și gazete online. 
ÎIn anii '80, Zamfiroiu a deținut funcțiile de secretar al Biroului organizaţiei UTC cadre didactice din 
Şcoala nr. 6 (nov. 1987 – dec. 1989), membru în Comitetul Judeţean Vâlcea al UTC (mart. – dec. 1989) şi 
instructor al Secţiei şcoli din cadrul aceluiaşi Comitet (31 oct. – 22 dec. 1989). Aici: 
http://www.militiaspirituala.ro/investigatii/lista-lui-
secu/detalii.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=420&cHash=c7255c8d4fde7a81d18cb1d64727745e 
 

Pe 2 august 2013, Mihai Burcea și Marius Stan au publicat pe site-ul MS o amplă biografie a fostului 
comandant al Penitenciarelor Galați (1948-1952) și Gherla (1952-1958): "Petrache Goiciu – file din 
dramaturgia penitenciară românească". Maiorul Goiciu a fost unul dintre cei mai cruzi ofițeri din 
sistemul concentraționar comunist (1948-1989). Studiul pornește de la informațiile cuprinse în dosarul 
său personal profesional și este completat cu o serie de mărturii cutremurătoare ale foștilor detinuți 
politici care au trecut prin cele două locuri de deținere. Aici: 
http://www.militiaspirituala.ro/investigatii/lista-lui-
secu/detalii.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=421&cHash=ff1421bd70b6f62f73bcdeb7a039d6e1 

La sfârșitul lunii iulie 2013 jurnaliștii cotidianului online "Gândul" l-au identificat într-un bloc de locuințe 
de pe strada Brezoianu pe fostul comandant al Penitenciarului Râmnicu Sărat, ofițerul superior în 
rezervă Alexandru Vișinescu. În acest context, istoricul Mihai Burcea a publicat, în premieră pe site-ul 
MS, pe data de 12 august 2013, dosarul de cadre al fostului torționar: "Alexandru Vişinescu – primii paşi 
în infernul MAI. Este vorba de primul său dosar personal deschis de către Direcția Generală a 
Penitenciarelor în momentul angajării acestuia în aparatul de penitenciare (1950). Aici: 
http://www.militiaspirituala.ro/investigatii/lista-lui-
secu/detalii.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=422&cHash=7f16a63e0f0648e2f9210e42e4cdc8d7 

În perioada protestelor anti-RMGC din toamna anului 2013, Mihail Bumbeș a publicat pe site-ul MS 
povestea adolescentului Mugur Călinescu, care, în anii '80, a sfidat prin curajul său întregul aparat 
represiv al Ministerului de Interne din judetul Botoșani: "Conștiința unui tânăr uitat" (18 septembrie 

http://www.militiaspirituala.ro/investigatii/lista-lui-secu/detalii.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=406&cHash=5f42ea4acb3677014b4b762718611f9f
http://www.militiaspirituala.ro/investigatii/lista-lui-secu/detalii.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=406&cHash=5f42ea4acb3677014b4b762718611f9f
http://www.realitatea.net/
http://www.militiaspirituala.ro/investigatii/lista-lui-secu/detalii.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=417&cHash=25dfc896652e07d4fa95bdcaa44d707c
http://www.militiaspirituala.ro/investigatii/lista-lui-secu/detalii.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=417&cHash=25dfc896652e07d4fa95bdcaa44d707c
http://www.militiaspirituala.ro/investigatii/lista-lui-secu/detalii.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=420&cHash=c7255c8d4fde7a81d18cb1d64727745e
http://www.militiaspirituala.ro/investigatii/lista-lui-secu/detalii.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=420&cHash=c7255c8d4fde7a81d18cb1d64727745e
http://www.militiaspirituala.ro/investigatii/lista-lui-secu/detalii.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=421&cHash=ff1421bd70b6f62f73bcdeb7a039d6e1
http://www.militiaspirituala.ro/investigatii/lista-lui-secu/detalii.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=421&cHash=ff1421bd70b6f62f73bcdeb7a039d6e1
http://www.militiaspirituala.ro/investigatii/lista-lui-secu/detalii.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=422&cHash=7f16a63e0f0648e2f9210e42e4cdc8d7
http://www.militiaspirituala.ro/investigatii/lista-lui-secu/detalii.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=422&cHash=7f16a63e0f0648e2f9210e42e4cdc8d7
http://l.facebook.com/l.php?u=http://www.militiaspirituala.ro/investigatii/lista-lui-secu/detalii.html?tx_ttnews[tt_news]%3D420%26cHash%3Dc7255c8d4fde7a81d18cb1d64727745e&h=kAQHcPgoB&enc=AZMiJSpO2xDyepcrqXLwgIzVjpis8ns0CsLlTjSUrkbBbWBkSRBoKayzzraxrMRt-mkVMMkS5kZ5Y6X2KePdYt22XYHaIaqvhHTujgNmIN7O8g&s=1
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2013). Articolul a fost primit cu mult interes de public, fiind cel mai vizualizat și apreciat articol de pe 
site-ul organizației noastre. Povestea acestui tânăr a fost pusă în scenă de regizoarea Gianina Cărbunariu 
într-un spectacol intitulat ”Tipografic Majuscul” care se bazează pe documentarea realizată de colegul 
nostru, istoricul Mihail Bumbeș. Aici: http://www.militiaspirituala.ro/investigatii/lista-lui-
secu/detalii.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=429&cHash=b7c3ae4cd3a9fea63e8a3b36d721dba2. 
Pentru Tipografic majuscul vezi aici : http://www.teatrul-odeon.ro/spectacole/tipografic-majuscul.html 

În ziua de 14 octombrie 2013, Mihai Burcea și Marius Stan au publicat pe site-ul MS un material foto-
documentar inedit referitor la istoria efemeră a unui ONG interbelic: "Liga contra prejudecăţilor în 
vizorul Siguranţei". Studiul abordează modul în care instituțiile represive din epocă se raportau la 
asociațiile de stânga, care militau pentru drepturile omului, dreptul de vot al femeilor sau pentru 
combaterea rasismului. Articolul este însoțit și de biografiile unor membri care au activat în cadrul 
acestei organizații. Aici: http://www.militiaspirituala.ro/investigatii/lista-lui-
secu/detalii.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=431&cHash=829472c782c18bc8825c61db458e38e3.  

Ultimul studiu având ca tematică trecutul recent al României a fost publicat pe același site de către 
Mihai Burcea pe 22 octombrie 2013: "IICCMER și politica de partid a memoriei". În articol, Mihai Burcea 
prezintă pe scurt biografiile și fotografiile a 35 de foști ofițeri din aparatul represiv ante-decembrist și 
care proveneau din arme diferite ale Forțelor Armate (securitate și justiție militară) și ale aparatului 
militarizat al MAI (penitenciare și milițtie). Demersul și-a propus popularizarea numelor prezentate în 
această listă pentru ca puţinii supravieţuitori ai „Gulagului” românesc să-i recunoască şi să-şi relateze 
propriile experienţe. Materialul a circulat foarte bine pe rețelele de socializare, fiind preluat și de site-ul 
www.realitatea.net, precum și de alte portaluri din presa online. Aici: 
http://www.militiaspirituala.ro/investigatii/lista-lui-
secu/detalii.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=433&cHash=34d40f8d744a82dad5b718c6470a0b4a 

 

 

http://www.militiaspirituala.ro/investigatii/lista-lui-secu/detalii.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=429&cHash=b7c3ae4cd3a9fea63e8a3b36d721dba2
http://www.militiaspirituala.ro/investigatii/lista-lui-secu/detalii.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=429&cHash=b7c3ae4cd3a9fea63e8a3b36d721dba2
http://www.teatrul-odeon.ro/spectacole/tipografic-majuscul.html
http://www.militiaspirituala.ro/investigatii/lista-lui-secu/detalii.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=431&cHash=829472c782c18bc8825c61db458e38e3
http://www.militiaspirituala.ro/investigatii/lista-lui-secu/detalii.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=431&cHash=829472c782c18bc8825c61db458e38e3
http://www.realitatea.net/
http://www.militiaspirituala.ro/investigatii/lista-lui-secu/detalii.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=433&cHash=34d40f8d744a82dad5b718c6470a0b4a
http://www.militiaspirituala.ro/investigatii/lista-lui-secu/detalii.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=433&cHash=34d40f8d744a82dad5b718c6470a0b4a

