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Memoria pământului românesc... continuă 
n 25 martie 2022
Momente dintr-o viață închinată adevărului.
Interviu cu Mircea Carp (n. 1923), ziarist și director-
asistent la Europa Liberă (1979-1995). Militar de pro-
fesie, a luptat în cel de-al II-lea război mondial.
Realizat de Mădălina Corina Diaconu.

n 12 martie 2022
Românii în muzeele lumii. Interviu realizat de Ioan Ion Diaconu în anii '70 cu Virgil
Cândea (1927 - 2007) - istoric al culturii române, membru titular al Academiei Române.  
n 2 martie 2022
Veghea asupra limbii române, volum semnat de acad. dr. Ioan Aurel Pop, președintele
Academiei Române. Un interviu realizat de Mădălina Corina Diaconu.
„Limba, ca și poporul care o folosește, are nevoie să fie apărată, protejată, ferită de
intruziuni nefirești, ocrotită părintește. Limba maternă o primim cu toţii, din fericire, de la
mamele noastre, dar faptul acesta nu este suficient pentru prosperitatea și perenitatea ei,
nici pentru exprimarea noastră corectă.” - I. A. Pop

n 11 februarie 2022
Un interviu cu coordonatoarea colecției Revoluția modelelor (Editura Fundației Culturale
Memoria - 2 volume), Cristina Chirvasie, realizat de Mădălina Corina Diaconu
Regizor de teatru şi scriitor, este fondatorul companiei de teatru „Courttheatre” (Teatrul
de Curte) din Bucureşti. Din 1996 colaborează cu Societatea Română de Radio difu ziu -
ne, iar începand cu anul 2003 realizează filme documentare şi emisiuni de televiziune.

n 18 ianuarie 2022
Ioana-Raluca Voicu-Arnăuțoiu la 100 de ani de la nașterea lui Toma Arnăuțoiu
Interviu realizat de Mădălina Corina Diaconu în august 2021 la Festivalul de Film și
Istorii Râșnov. „Ioana, fiica Mariei Plop şi a căpitanului Toma Arnăuţoiu, s-a născut în
munţi în 1956. La scurt timp după arestarea mamei sale, a fost luată şi dusă într-un orfe-
linat din Câmpulung Muscel.”

n 9 ianuarie 2022
Fenomenul Nucșoara - „Haiducii Muscelului”, mişcarea de rezistenţă a colonelului
Gheorghe Arsenescu. Interviu cu prof. Constantin Berevoianu, realizat la festivalul
Făgăraș Fest 2021 de Mădălina Corina Diaconu.

n 5 ianuarie 2022
Complex memorial la Nucşoara pentru Elisabeta Rizea
Interviu cu Bogdan Vârvoreanu, strănepotul Elisabetei Rizea și cu arhitectul Matei
Damian, realizat de Mădălina Corina Diaconu, în cadrul festivalului Făgăraș Fest
2021. Asociația urmărește promovarea memoriei Elisabetei Rizea și transformarea
casei din Nucșoara în „Casa Elisabeta Rizea”, un spațiu memorial cu circuit public. 
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n 1 martie 2021. Premiile Fundației Culturale Memoria
Concursul de publicații privind comunismul. Ediția a II-a
După succesul primei ediții a Concursului de publicații privind
comunismul, la această ediție s-au înscris numeroase cărți
publicate în anul 2021, în limba română sau în limbi de
circulație internațională, în România sau în străinătate.
Pe lângă promovarea lucrărilor și a autorilor care se apleacă
asupra unor asemenea teme dorim să onorăm și amintirea
celor care au înființat și au contribuit la realizarea revistei
noastre. Juriul va fi format din istorici și literați cu preocupări
recunoscute în domeniul istoriei comunismului. Rezultatele
vor fi anunțate în numărul 119 al revistei (iunie 2022).
Detalii: https://www.revistamemoria.ro/concurs-de-publicatii-privind-comunismul-ii/

n 6 martie 2022. O evocare a lui Banu Rădulescu
Mărturisitor al temnițelor comuniste Dr. Banu
Rădulescu, fondatorul revistei „Memoria - revista
gândirii arestate”, un eveniment emoționant a avut loc la
Biserica „Precupeții Noi” din București.
Organizatori: Asociația Ortodoxă Tradiție și Cultură
Cenaclul Sfântul Simeon Noul Teolog al FTOUB.
Au participat: prof. dr. Nicolae Constantinescu, Marilena
Rotaru. Moderator: Pr. conf. univ. dr. Gheorghe Holbea.
În cadrul evenimentului a avut loc și proiecția filmului                                                      
„O altă putere: Banu Rădulescu”, de Marilena Rotaru.
https://youtu.be/9AKkDi7rtLc https://youtu.be/ZSWpqQmU7ss

n 4-5 martie 2022. Conferința internațională
„Războiul de pe Nistru din 1992: 30 de ani după...”
Scopul a fost de a reuni reprezentanți ai mediului academic, ai
instituțiilor guvernamentale, politicieni și experți din cadrul
societății civile, care să ofere o analiză critică asupra
Războiului din 1992.
Evenimentul a fost organizat de Asociația Națională a Tinerilor
Istorici din Moldova (ANTIM), Centrul pentru Studii de Securitate
Managementul Crizelor (CSSMC), Asociația Română pentru
Studii Baltice și Nordice, în parteneriat cu Facultatea de Relații Internaționale, 
Științe Politice și Administrative a USM, Facultatea de Filologie și Istorie a Universității 
Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Universitatea „Valahia” Târgoviște, 
Fundația Culturală Memoria.

n 16 februarie. Apariție editorială.
Volumul 2 din Colecția Revoluția Modelelor
OMUL - ARIPĂ
Coordonator Cristina Chirvasie
Interviuri cu Nicolae Mărgineanu, Ioana-Raluca Voicu-
Arnăuțoiu, Costion Nicolescu, Raluca Prelipceanu și regre -
ta tul Mircea Stanciu.
Editura Fundației Culturale Memoria, 200 pagini, 25 lei
Comenzi: https://www.revistamemoria.ro/omul-aripa-revolutia.../
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n 10 februarie 2022. Conferința - dezbatere
Deportarea etnicilor germani din anul 1945 în Uniunea
Sovietică. Între istorie și memorie.
Această temă a fost prezentă în ultimii doi ani în mai multe
numere ale Memoria, revista gândirii arestate.
Au participat: Cosmin Budeancă, Dr. Nicolae M.
Constantinescu, Dr. Klaus Fabritius, Christiane Gertrud
Cosmatu. Coordonatorul proiectului: Aurora Fabritius
Ilustrația muzicală: Duo pianistic Ana și Marius Boldea
https://www.youtube.com/watch?v=F8jcAPXHIVw

n 27 ianuarie. Dezbatere: Despre istoria comunismului:
Brașov 1987 - o retrospectivă alternativă
Fundația Culturală Memoria în parteneriat cu Muzeul Ororilor
Comunismului în România – MOCR a organizat o dezbatere
online despre cum demersurile expoziționale, filmul documentar
și banda desenată pot fi instrumente în procesele educative
despre perioada comunistă. O atenție aparte i-a fost acordată
Revoltei muncitorilor de la Brașov din 1987.
Au participat Irina Hasnas-Hubbard, Alexandru Groza, Liviu
Tofan, Dan Ionescu, Mihai I. Grăjdeanu. Moderator: Cosmin
Budeancă.
Evenimentul este primul dintr-o serie pe care cele două instituții o dedică aniversării
celor 35 de ani de la Revolta muncitorilor de la Brașov din 1987.
https://www.revistamemoria.ro/27-ianuarie-2022-dezbatere.../

n Redirecționează 3,5%
Dacă doriți să ne susțineți și anul acesta, puteți redirecționa 3,5% din impozitul dvs. către 
Fundația Culturală Memoria, completând formularul 230 – ce se poate depune online 
până la data de 25 mai 2022.

n Redirecționează 20%
Dacă ai o microîntreprindere sau cunoști pe cineva cu o microîntreprindere, poți susține 
Fundația Culturală Memoria. Legislația din România permite oricărei microîn-treprinderi să 
facă sponsorizări în limita a 20% din impozitul pe venit, urmând să vireze către bugetul de 
stat doar restul de 80% din acest impozit. Sponsorizările pentru microîntrepinderi se pot 
deduce doar trimestrial.

n 19-28 august 2022
Festivalul de Film și Istorii Râșnov (FFIR),
ediția a 14-a și Școala de vară „Astra”, ediția a XI-a,
având ca temă principală: „Granițe. Borders”.
Problema hotarelor, este mai actuală ca niciodată și necesită a fi
discutată public pentru a căuta soluții pașnice, a depăși
neînțelegerile și a găsi răspunsuri la întrebările care frământă
omenirea: Care granițe sunt mai importante, cele teritoriale sau cele din mintea noastră?Cât 
suntem dispuși să cedăm pentru o lume fără granițe? Unde sunt limitele libertății indi-
viduale? Acestea și multe altele sunt întrebările la care vom încerca să răspundem la ediția 
a XIV-a a Festivalului de Film și Istorii de la Râșnov. (Mihai Dragomir)
Coordonatorul Școlii de Vară „Astra” este Cosmin Budeancă, redactor-coordonator 
Memoria - revista gândirii arestate, iar Fundația Culturală Memoria susține evenimentul. 
https://www.facebook.com/filmsiistoriirasnov/
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