




Reacționăm în spațiul public. 
Promovăm principiile democrației și ale statului de drept.

Misiunea Institutului „Elie Wiesel” constă în identificarea,
culegerea, arhivarea, cercetarea și publicarea documentelor
referitoare la Holocaust, în rezolvarea unor probleme științifice,
precum și elaborarea și implementarea de programe
educaționale privind acest fenomen istoric.



Situația planului de cercetare pe anul 2019 este următoarea:

• Proiectul Înregistrarea numelor victimelor Holocaustului din

România (resp: Ana Bărbulescu, Marius Cazan, Petre Matei, Laura

Bârlă) și-a continuat derularea potrivit graficului stabilit. În cursul

anului 2019 au fost editate și publicate pe site-ul Institutului liste

privind o parte din evreii deportați în Transnistria și cei supuși

regimului de muncă obligatorie.

• Proiectul Infrastructura europeană pentru cercetarea Holocaustului

(EHRI 2) (Alexandru Florian coord., Adina Babeș, Marius Cazan,

Elisabeth Ungureanu) s-a derulat conform graficului stabilit. S-a

încheiat în noiembrie.

• Proiectul Enciclopedia Holocaustului din România (coord: Alexandru

Florian, Elisabeth Ungureanu) s-a derulat conform graficului stabilit. Au

fost finalizate şi publicate pe website-ul INSHR-EW micro-monografiile

pentru 40 de localităţi în care au existat acţiuni anti-evreieşti sau anti-

roma în timpul Holocaustului.

• Proiectul de premiere a trei studii academice desfăşurat în perioada

1 aprilie – 1 septembrie 2019 s-a realizat parţial. INSHR-EW a organizat

un concurs de selecţie a proiectelor în urma căruia au fost declaraţi

admişi trei candidaţi. Doar doi dintre cei trei candidaţi declaraţi admişi

au trimis studiile în termenul precizat în contractual de finanţare. Cele

două studii au fost publicate în numărul pe 2019 al revistei Holocaust.

Studii şi cercetări.

1. ACTIVITATE DE CERCETARE



Proiecte individuale:

• Proiectul Petiţii referitoare la deportarea romilor în Transnistria

(Petre Matei) a fost realizat, iar rezultatele diseminate sub forma

unui studiu publicat în revista institutului.

• Proiectul Stat, societate şi evreitate în presa oficială a Bisericii

Otdodoxe Române în perioada regimului Antonescu (Nicolae

Drăguşin) a fost realizat, iar rezultatele diseminate sub forma unui

studiu publicat în revista institutului.

• Proiectul Nicolae Iorga şi problema evreiască (Ana Bărbulescu) a

fost prelungit pentru anul 2020. Numărul mare de texte sursă a

determinat prelungirea etapei de documentare şi decalarea etapelor

de cercetare. Proiectul va fi finalizat în 2020.

• Pentru proiectul Pogromul de la Bucureşti. Documente de arhivă şi

memorialistică legionară – analiză comparativă (Marius Cazan)

nu au fost identificate suficiente documente de epocă, a fost înlocuit

în planul de cercetare cu proiectul Monografia Regimentului 6

Vânători: 1940-1944. Rezultatele intermediare ale acestui proiect au

fost diseminate sub forma unui studiu publicat în revista institutului.

Proiectul se va finaliza în 2020.



Cercetătorii Institutului au avut în 
cursul anului 2019 următoarele 

contribuții publicistice:

1. Petre Matei, “Survival Strategies of the Roma Deportees to Transnistria”, în
Holocaust. Studii și cercetări, vol. XI, nr. 1 (12)/ 2019, p. 35-68.

2. Petre Matei, Cătălina Tesăr, “Work and Mobility among Roma from
Southeast Romania from the 1920s to 1980 through a Historical-
Anthropological Lens: The Case of Ursari (Bear-Tamers)/ Pieptănari
(Comb-Makers)”, în La Ricerca Folklorica, 73 (2019), p. 29-42.

3. Petre Matei, “Romii din Romania în perioada interbelică. Percepții
naționaliste”, în Vasile Boari (ed.), Cine sunt românii? Perspective
asupra identității naționale, Cluj, Școala Ardeleană, 2019, p. 690-700.

4. Marius Cazan, “The Romanian participation in the Holocaust by Bullets:
The 6th ‘Vânători’ Regiment – A Case Study”, ȋn Holocaust. Studii și
Cercetări, vol. XI, no. 1 (12)/2019, pp. 69-94.

5. Marius Cazan, “Istoria unei familii. Dorohoi, Romȃnia – Moghilev,
Transnistria”, ȋn Historia, nr. 214 (noiembrie 2019), pp. 68-71.

6. Nicolae Drăguşin, “The Human Right to Convert during the Holocaust in
Romania. A Legal Approach”, în Holocaust. Studii și Cercetări, vol. XI,
no. 1 (12)/2019, pp. 11-34.

7. Nicolae Drăguşin, “Diana Dumitru, Vecini în vremuri de restrişte. Stat,
antisemitism şi Holocaust în Basarabia şi Bucovina” (recenzie), în
Holocaust. Studii și Cercetări, vol. XI, no. 1 (12)/2019, pp. 205-208.

8. Nicolae Drăguşin, “Corneliu Zelea Codreanu. Două călătorii în trecut”, în
Observator Cultural, nr. 955/25 ianuarie 2019.

9. Nicolae Drăguşin, “Jacques Maritain: regândirea creștină a problemei
antisemite” (recenzie, Jacques Maritain, Imposibilul antisemitism, Ratio
et Revelatio, Oradea, 2018) în Observator Cultural, nr. 999/12
decembrie 2019.

10. Ana Bărbulescu, “The Djurin Ghetto: Official Order, Internal Structure,
and Networking Strategies”, în Holocaust. Studii și Cercetări, vol. XI, no.
1 (12)/2019, pp. 95-121.

11. Daniel Boboc, “Waitman Wade Beorn, The Holocaust in Eastern Europe:
At the Epicenter of the Final Solution” (recenzie), în Holocaust. Studii și
Cercetări, vol. XI, no. 1 (12)/2019, pp. 208-212.



Cercetătorii Institutului au susținut

următoarele comunicări științifice și

workshop-uri în anul 2019: 

1. Marius Cazan, “Dynamics of the Holocaust memory in Romania”, ȋn cadrul
conferinței Exchange of Ukrainian, German, Romanian and Russian Historians
and Contemporary Witnesses on the Holocaust in Bukovina; Commemoration
of the Holocaust in Bukovina, Cernăuți (4-7 septembrie 2019).

2. Ana Bărbulescu, “Transnistria as a total institution : using testimonies for a
new methodological approach”, în cadrul conferinţei Future of Holocaust
Testimonies, organizatori Western Galilee, College University of South
California, Appalachian State University, Akko, Israel, conferinţă organizată de
Western Galilee College, University of South California, Appalachian State
University (11-13 martie 2019).

3. Petre Matei, “Policing the Roma in Romania in the first half of the 20th 
century: between nomadism and sedentarizaton”, în cadrul conferinţei State,
Roma Population and Forms of Social Resistance in Southeast Europe, 
organizator Södertörn University, Stockholm  (15 mai 2019).

4. Petre Matei, “Roma Movement in interwar Romania: between Nationalism 
and Pragmatism’, în cadrul conferinţei The 2019 Annual Meeting of Gypsy Lore 
Society and Conference on Romani Studies, Reykjavik (15-18 august 2019).

5. Petre Matei, “Compensation Claims from Holocaust Survivors in Communist 
Romania (1967-1989)”, Tagung Kriegsfolgenarchivgut im
Lastenausgleichsarchiv, Bayreuth (14-15 octombrie 2019).

6. Petre Matei, “Survival Strategies of the Roma Deportees to Transnistria” în

cadrul conferinţei Roma Genocide in Transnistria, organizatori Mémoire de la

Shoah şi Georg Simmel Center - École des hautes études en sciences sociales,

Paris (31 octombrie 2019).

7. Nicolae Drăguşin, “Mircea Vulcănescu’s Theological Memorialization in

Contemporary Romania: from War Criminal to Victim of Communism” în

cadrul colocviului international Contemporary Memorialisation of the

Holocaust in Central and Eastern European Countries, Bucureşti, 11-12

octombrie 2019.

De-a lungul anului 2019, aproximativ 30 de studenţi ai Universităţii Bucureşti
(Facultatea de Ştiinţe Politice şi Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine) au 
efectuat practică profesională în cadrul Serviciului Cercetare Științifică.



2. SONDAJUL DE OPINIE PRIVIND 
HOLOCAUSTUL DIN ROMÂNIA ȘI 

PERCEPȚIA RELAȚIILOR INTERETNICE

În anul 2019 Institutul “Elie Wiesel” a continuat seria de sondaje pe
tema percepției Holocaustului în România și a modului în care este văzut
regimul lui Ion Antonescu.

Astfel, principalele direcții ale sondajului, realizat de către Kantar
TNS în perioada 22 octombrie - 12 noiembrie, pe un eșantion de 1.000
respondenți, a vizat în mod special modul în care percepem relațiile
interetnice, dar și cum ne raportăm în 2019 la Holocaustul din România.
Ultimul studiu de opinie poate fi acum consultat pe site-ul Institutului:

http://www.inshr-ew.ro/wp-content/uploads/2018/01/Kantar-TNS-
Raport-INSHR-2019_v4_21.01.2020_diacritice-1.pdf

http://www.inshr-ew.ro/wp-content/uploads/2018/01/Kantar-TNS-Raport-INSHR-2019_v4_21.01.2020_diacritice-1.pdf


3. BIBLIOTECA

În anul 2019 s-a redeschis publicului, în a doua parte a anului,
Biblioteca Institutului “Elie Wiesel”. Astfel, în perioada iunie-decembrie
avem următoarea situație cu privire la patrimoniul împrumutat:

Împru-
muturi la 
domiciliu

Împru-
muturi la 

sala de 
lectură

Utilizatori 
pentru  

împrumut 
la 

domiciliu

Utilizatori 
la sala de 

lectură

Microfilme 
împrumut

ate la 
domiciliu

Vizite în 
scopul 

împrumu-
tului la 

domiciliu

Vizite în 
scopul 

împrumutului 
la sala de 

lectură

82 
publicații

25 
publicații

9 persoane 4 persoane 22 24 50



4. ACTIVITATE EDITORIALĂ

Situația planului editorial pe anul 2019 este

următoarea:

Revista Holocaust. Studii şi cercetări, vol. XI,

nr. 1 (12) /2019, clasificată B de către CNCS,

a fost publicată.

Volumul Cum se inventează un huligan?
Mihail Sebastian, ziarist la Cuvântul, autor
Laszlo Alexandru a fost publicat în
parteneriat cu editura Cartier.



Situația planului editorial pe anul 2019 este

următoarea:

Volumul Holocaustul în România, autor

Radu Ioanid a fost publicat în parteneriat

cu editura Polirom.

Enciclopledia Geografică a Holocaustului
din Transilvania de Nord,
Randolph L. Braham și Zoltan Tibori
Szabo, editori, publicată în parteneriat
cu editura Cartier.



5. ACTIVITĂȚI ȘI PROIECTE 
CULTURAL-EDUCAȚIONALE

Începând din luna ianuarie până în decembrie 2019, următoarele
activități au fost organizate și derulate de Institutul Național pentru
Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” :

IANUARIE
• ianuarie-decembrie 2019: #memoriefărăură- un proiect de memorie

derulat în mediul online, pe pagina de Facebook și website-ul Institutului

„Elie Wiesel”. Proiectul oferă o alternativă mesajelor care instigă la ură, des

întâlnite în mediul virtual.

Lunar, în intervalul ianuarie-decembrie 2019, pe pagina de Facebook a

Institutului și pe website, au fost publicate o serie de fotografii de arhivă și

informații despre evenimente care au avut loc în luna respectivă, în perioada

Holocaustului. Astfel, mediul digital este utilizat pentru a propune o perspectivă

diferită asupra memoriei și istoriei.

http://www.inshr-ew.ro/portfolio-item/memoriefarfaura/


• 28 ianuarie 2019: O lecție de istorie altfel- întâlnire a unui grup de
elevi de la Liceul Teoretic „Școala Mea”, București, cu un supraviețuitor
al Pogromului de la Iași, Iancu Țucărman. Activitatea a fost organizată
cu prilejul Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor
Holocaustului.



La workshop au participat doctoranzi, cercetători și arhiviști din Polonia, Ucraina,
Uzbekistan, Statele Unite ale Americii, Germania, Italia, Grecia și România, care au
dezbătut aspecte precum particularitățile Holocaustului din România, procesul
criminalilor de război, negarea Holocaustului. Totodată, au fost organizate vizite de
documentare la Arhivele Naționale ale României și la arhivele CNSAS.

• 18-21 februarie 2019: Studierea Holocaustului din
România-stadiul actual și tendințe - seminar
internațional organizat în colaborare cu Muzeul Memorial
al Holocaustului de la Washington în cadrul proiectului
EHRI (European Holocaust Research Infrastructure).

FEBRUARIE



• 13 martie 2019: The Future of Memory: The National Museum of
Jewish History and of the Holocaust in Romania- conferință organizată
de Ministerul Afacerilor Externe, Institutul Național pentru Studierea
Holocaustului din România "Elie Wiesel" și Ministerul Culturii și
Identității Naționale, în mandatul României la Președinția Consiliului
Uniunii Europene, pe tema educației non formale, a memoriei și
responsabilității.

• 18-19 martie: Curs formare Holocaust - seminar organizat de către
Colegiul Naţional de Apărare, în parteneriat cu Institutul Național
pentru Studierea Holocaustului din România “Elie Wiesel”.

MARTIE



• 11 aprilie 2019: Școala Altfel - Institutul „Elie Wiesel” s-a alăturat
programului național derulat de Ministerul Educației Naționale, prin
care se dorește dezvoltarea competenței de învățare și a abilităților
socio-emoționale ale elevilor. Astfel, anual, Institutul organizează sesiuni
cultural-educaționale pentru elevi din ciclul gimnazial și cel liceal. În
cadrul acestor sesiuni informale sunt prezentate informații despre
activitatea Institutului, despre Holocaustul din România, au loc discuții
libere, întâlniri cu supraviețuitorii, proiecții de film etc.

În data de 11 aprilie, două clase de elevi de la Școala Gimnazială nr. 307 din
București au participat la o întâlnire cu Iancu Țucărman, supraviețuitor al
Pogromului de la Iași.

• 16 aprilie 2019: seminar de pregătire despre istoria Holocaustului

pentru elevi participanți la March of Living 2019 (vizită la lagărul de

la Auschwitz).

APRILIE

• 26 aprilie 2019: workshop, prezentare pentru profesori a Platformei

interactive Fără ură (https://faraura.ro/) pentru elevii din

învăţământul gimnazial, Bucureşti.

https://faraura.ro/


• 29 aprilie - 3 mai 2019: March of Living- program educațional inițiat de
Complexul Educațional Lauder-Reut și parțial susținut, prin
participarea a patru elevi ai Colegiului Național "Ion Creangă", de
Institutul „Elie Wiesel”. În cadrul programului au avut loc vizite la
fostele lagăre de muncă și de exterminare de la Treblinka, Majdanek,
Auschwitz, dar și prin fostele cartiere și ghetouri evreiești ale Varșoviei
și Cracoviei.

Traseul elevilor s-a încheiat pe 2 mai cu „Marșul celor vii” moment care a
avut loc și s-a desfășurat la Auschwitz și la care au participat peste 20.000
de oameni din întreaga lume. Traseul de trei kilometri, dintre Auschwitz și
Birkenau, a fost parcurs pe jos, iar elevii au avut ocazia de a se întâlni cu
supraviețuitori ai Holocaustului sau cu rude ale acestora.



• 8-29 mai 2019: cursul Holocaustul, combaterea rasismului şi a
discriminării, program de formare continuă adresat profesorilor din
învăţământul pre-universitar.

MAI

• 21-25 mai 2019: Școala de primăvară Locuri ale memoriei Holocaustului
în România - seminar organizat la Șimleu Silvanei în cadrul proiectului
„Asumarea istoriei naţionale şi participare în memorializarea contemporană a
Holocaustului în ţări postcomuniste din Europa Centrală şi de Est”, finanțat de
UEFISCDI.

Școala de primăvară a constat într-un curs intensiv de cinci zile în cadrul căruia
s-au analizat procesele de construcție a memoriei publice a Holocaustului în
România postcomunistă, mai precis modalitățile prin care memoria
Holocaustului a apărut și s-a dezvoltat în discursuri și practici oficiale. La
seminar au participat zece studenți și absolvenți de studii superioare, pentru
care Holocaustul prezintă un interes de cercetare.



• 30 mai 2019: comemorarea a 75 de de la începerea deportării evreilor
din Ardealul de Nord la Auschwitz- program comemorativ organizat la
Sighet de Institutul „Elie Wiesel” în colaborare cu Primăria orașului Sighetu
Marmației, Comunitatea Evreilor din Sighet și Casa Memorială „Elie Wiesel”.
Următoarele activități au fost incluse:

❑ Ceremonie de comemorare la Memorialul Holocaustului din Sighet.
❑ Proiecția filmului „Dire l’indicible” la Casa Memorială „Elie Wiesel”-

documentar despre întoarcerea lui Elie Wiesel în orașul natal.
❑ Ceremonie de premiere a elevilor la Casa Memorială „Elie Wiesel”, elevi care

au participat la concursul de eseuri „Elie Wiesel și lecțiile sale de viață”.

La activitățile comemorative au participat reprezentanți ai administrației
prezidențiale, ai administrației locale și județene, membri ai corpului
diplomatic, membri ai comunității evreiești din Sighet, reprezentanți ai
societății civile.



• 5 iunie 2019: O lecție de istorie altfel- vizită a unui grup de elevi de la Școala
Gimnazială nr. 2 din Caracal la Memorialul Holocaustului din București și
întâlnirea lor cu Iancu Țucărman, supraviețuitor al Pogromului de la Iași.

IUNIE

• 11-13 iunie 2019: Holocaustul din România între istorie şi memorie
program de formare adresat angajaţilor Jandarmeriei şi Poliţiei Române,
organizat la Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen, Ploieşti.

• 26-28 iunie 2019: Antisemitismul şi negarea Holocaustului,

vulnerabilităţi ale societăţii contemporane, curs formare cu

reprezentanţii Academiei Naţionale de Informaţii – Mihai Viteazul.

• 28-30 iunie 2019: Conservarea și vizibilizarea memoriei genocidului
împotriva romilor - program educational pentru a doua și a treia generație,
organizat de Asociația Plural în parteneriat cu Institutul „Elie Wiesel”.



• 26 iulie 2019: Noi gropi comune în pădurea Vulturi, comuna Popricani-
conferință de presă organizată cu scopul de a comunica rezultatul
proiectului de cercetare pentru identificarea de noi gropi comune.

IULIE



• 29 iulie-2 august 2019: Holocaustul din România între istorie și receptare-
Școala de vară organizată anual la Surduc-Lugoj, de Institutul „Elie Wiesel” în
colaborare cu Fundația „Pâinea Vieții” și The Olga Lengyel Institute for
Holocaust Studies and Human Rights. La cea de-a opta ediție a școlii de vară
au participat 30 de profesori de istorie din ciclul gimnazial și liceal.

Programul a inclus o serie de colocvii susținute de specialiști, profesori și
cercetători din România și străinătate, întâlniri cu supraviețuitori și proiecții de
film. Obiectivul școlii de vară este reprezentat de aprofundarea temei
Holocaustul în România și prezentarea unei perspective mai largi în privința
unor aspecte precum discriminarea, antisemitismul cultural, viață comunitară a
evreilor din România.

• 29 iulie - 8 august 2019: „Elie Wiesel Study Tour”- program organizat de
American Councils for International Education cu sprijinul Ambasadei
Statului Israel și a Institutului „Elie Wiesel”. În cadrul programului, s-a
organizat un seminar de pregătire a studenților participanți, aceștia
beneficiind de formare din partea experților printre care și cercetători ai
Institutului „Elie Wiesel”.



• 19 august - 18 octombrie 2019: #orașuldinfotografii- concurs lansat cu
prilejul Zilei Internaționale a Fotografiei. Proiectul cultural-educațional a
propus o alternativă la metodele clasice de cunoaștere, impulsionând
tinerele generații să descopere istoria Holocaustului din România și pe cea a
locurilor unde trăiesc sau pe care le vizitează, tranzitează, dintr-o
perspectivă diferită și printr-o modalitate accesibilă și adaptată stilului lor,
prin intermediul fotografiilor.

În fiecare săptămână din intervalul 19 august - 9 octombrie, pe pagina de Facebook a
Institutului „Elie Wiesel” au fost publicate: o serie de fotografii de arhivă înfățișând
locuri din Iași, din perioada Pogromului din iunie 1941, un text descriptiv al
evenimentului precum și coordonatele actuale ale locurilor. Participanții la concurs au
realizat fotografii ale locurilor indicate, așa cum arată în prezent, într-o manieră cât
mai creativă.

Publicul țintă: elevi, studenți, tineri cu vârsta cuprinsă între 15-30 de ani care locuiesc,
vizitează sau tranzitează orașul Iași.

AUGUST



• 27-28 septembrie 2019: Predarea Holocaustului – oportunitate, metode și
resurse - seminar organizat în Orhei și Ungheni, Republica Moldova, de
Fundația Friedrich Ebert Moldova (FES), Institutul „Elie Wiesel” și Institutul
de Istorie Orală din Moldova. La eveniment au participat aproximativ 200 de
profesori de istorie din 8 raioane din Republica Moldova: Orhei, Telenești,
Șoldănești, Rezina, Ungheni, Fălești, Nisporeni și Călărași.

Din partea Institutului „Elie Wiesel”, cercetătorii Ana Bărbulescu și Marius Cazan
le-au vorbit profesorilor despre predarea Holocaustului în școli și platforma
interactivă www.faraura.ro

SEPTEMBRIE

http://www.faraura.ro/?fbclid=IwAR2nOAbE0DAwJrgzzJ4-nifA5X4kYtL_feFhVECbHal8GCyg5S-yCnWMuJo


Cu prilejul împlinirii a 78 de ani de la începerea deportării
evreilor din România în Transnistria și a 75 de ani de la
deportarea evreilor din Ardealul de Nord la Auschwitz,
Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din
România „Elie Wiesel” a organizat o ceremonie de
depunere de coroane și o serie de activități cultural-
educaționale.

OCTOMBRIE

• 3 octombrie 2019: Între viață și moarte. Cazuri de salvare a evreilor în
timpul Holocaustului- vernisajul expoziției internaționale la Muzeul
Național al Țăranului Român.

Deschisă publicului în perioada 3-19 octombrie 2019, expoziția itinerantă este
o inițiativă comună a Rețelei Europene Memorie și Solidaritate (European
Network Remembrance and Solidarity), a Muzeului de Istorie a Evreilor
Polonezi POLIN (Varșovia) și a Centrului Memorial al Eroilor Tăcuți-Berlin
(Silent Heroes Memorial Center). În România, proiectul a fost organizat în
colaborare cu Institutul „Elie Wiesel”.
Inaugurată cu o săptămână înainte de Ziua Națională de Comemorare a
victimelor Holocaustului în România, expoziția itinerantă a prezentat poveștile
unor supraviețuitori ai Holocaustului și ale unor salvatori din unsprezece țări:
Croația, Danemarca, Franța, Germania, Ungaria, Lituania, Olanda, Polonia,
România, Slovacia și Ucraina. Partea românească a expoziției a înfățișat
poveștile lui Andrei Călăraşu și Magdalena Stroe.



• 10 octombrie 2019: Ceremonia anuală de comemorare a victimelor
Holocaustului în România la Memorialul Victimelor Holocaustului.

Reprezentanți ai Președinției, Camerei Deputaților, Guvernului, ai Corpului
Diplomatic, ai comunității evreiești și ai societății civile au participat la
ceremonia de comemorare, au transmis un mesaj și au depus o coroană în
memoria victimelor.

• 11-12 octombrie 2019: Memorializarea în contemporaneitate a
Holocaustului în Europa Centrală și de Est - colocviu internațional
organizat în cadrul proiectului Asumarea istoriei naţionale şi participare la
memorializarea contemporană a Holocaustului în ţări postcomuniste din
Europa Centrală şi de Est, finanțat de UEFISCDI. Conferința interdisciplinară
a reunit experți din cinci țări care au discutat despre forme contemporane de
memorializare a Holocaustului, urmărind aprofundarea subiectului privind
mecanisme ale memoriei.



• 14 octombrie 2019: Remeber to resist. Memoria
Genocidului împotriva romilor din România- vernisajul
expoziției tematice organizată la Școala Națională de
Studii Politice și Administrative de către Asociația Plural și
Bildungswerk für Friedensarbeit în parteneriat cu
Institutul „Elie Wiesel”. Proiectul a documentat memoriile
supraviețuitorilor romi ai Holocaustului, precum și a
martorilor încă în viață ai acestei tragedii. Expoziția a fost
deschisă publicului larg până la data de 12 noiembrie
2019.

• 19 octombrie 2019: Conservarea și vizibilizarea memoriei genocidului romilor-
workshop organizat de Asociația Plural în parteneriat cu Institutul Naţional
pentru Studierea Holocaustului din România - „Elie Wiesel”. Petre Matei,
cercetător la Institutul „Elie Wiesel” le-a vorbit profesorilor de istorie prezenți
despre romii în perioada celui de-al Doilea Război Mondial și deportările în
Transnistria.

• 19 octombrie 2019: Predarea Holocaustului – oportunitate, metode resurse,

cursuri formare profesori istorie Republica Moldova (Orhei, Ungheni, Căuşeni),

proiect organizat în colaborare cu Institutul de istorie orală din Moldova şi

Friedrich Ebert Stiftung-Moldova 19 octombrie 2019).

• 21-22 octombrie 2019: Romii în istorie- program cultural organizat de Asociația
Proetnica în colaborare cu Institutul „Elie Wiesel”, constând în serate culturale
derulate în unități școlare din București (Școala Generală nr. 78 - luni, 21
octombrie și Școala Generală nr. 47 - marți, 22 octombrie). Reprezentantul
Institutului „Elie Wiesel”, Petre Matei, le-a prezentat elevilor istoria romilor și
evenimentele trăite de comunitatea romă în perioada Holocaustului.



• 5-7 noiembrie 2019: Cum să predăm Holocaustul?/Enseigner la Shoah -
seminar organizat de Institutul „Elie Wiesel” în colaborare cu Ministerul
Educației Naționale și Memorial de la Shoah, Paris și cu sprijinul
Inspectoratului Școlar al Municipiului București.

La seminar au participat cadre didactice din ciclul gimnazial și liceal,
specializarea istorie.
Antisemitismul și rețelele de socializare, cum să luptăm contra stereotipurile
rasiste, abordarea comparativă a participării locale la înfăptuirea Holocaustului
în Europa sau istoria și continuitatea urii împotriva romilor sunt câteva dintre
temele abordate în cadrul programului.

NOIEMBRIE

• 14 noiembrie 2019: Remeber to resist. Memoria Genocidului împotriva
romilor din România - vernisajul expoziției tematice organizat la Biblioteca
Județeană „V.A. Urechia” din Galați.

• 15 noiembrie 2019: Conservarea și vizibilizarea memoriei genocidului
romilor - workshop organizat de Asociația Plural în parteneriat cu Institutul
Naţional pentru Studierea Holocaustului din România - „Elie Wiesel” și
Inspectoratul Școlar Județean din Galați, pornind de la tema expoziției
„Remeber to resist. Memoria Genocidului împotriva romilor din România”.
Seminarul se adresează cadrelor didactice din ciclul gimnazial și liceal,
specializarea istorie.



• 15-17 noiembrie 2019: Pentru o democrație activă - împotriva
extremismului de dreapta, program de formare adresat profesorilor
din învățământul preuniversitar, organizatori: Friedrich Ebert Stiftung
şi INSHR-EW, Bucureşti.

• 24 noiembrie 2019: Cum se inventează un huligan? Mihail Sebastian,
ziarist la Cuvântul, lansare de carte. Volumul autorului Alexandru
Laszlo, publicat de Institutul „Elie Wiesel” a fost lansat în cadrul târgului
de carte Gaudeamus, la București.



• 2 decembrie 2019: Cum se inventează un huligan? Mihail Sebastian, ziarist
la Cuvântul, lansare de carte. Volumul autorului Alexandru Laszlo, publicat
de Institutul „Elie Wiesel” a fost lansat la Uniunea Scriitorilor, filiala Cluj.

DECEMBRIE

• 3 decembrie 2019: Cum se inventează un huligan? Mihail Sebastian,
ziarist la Cuvântul, prezentare de carte. Volumul autorului Alexandru
Laszlo, publicat de Institutul „Elie Wiesel” a fost prezentat studenților la
Facultatea de Ştiințe Politice, Administrative şi ale Comunicării din cadrul
Universității Babeș-Bolyai Cluj. Evenimentul a fost organizat împreună cu
Institutul pentru Studii de Holocaust și Genocid si in parteneriat cu Centrul
pentru Studiul Democrației.



6. MESAJE PUBLICE

Institutul a exprimat, prin comunicate de presă, postări pe Facebook și
interviuri, puncte de vedere legate de diferite manifestări sau evenimente publice
cu caracter antisemit, negaționist sau de obstrucționare a memoriei.
• cu privire la dărâmarea și mutarea porții de la intrarea cimitirului evreiesc din

Păcurari - Iași, 8 ianuarie 2019.
• cu privire la mesajul unui consilier județean din Vâlcea, în care imaginea

preşedintelui României este trucată și apare ca ofițer nazist, 12 ianuarie 2019.
• cu privire la faptul că Judecătoria Panciu, jud. Vrancea, a decis să îl repună în

drepturi imobiliare pe Gheorghe Alexianu, guvernatorul Transnistriei, care a
fost condamnat pentru crime de război și care este vinovat de moartea a zeci de
mii de victime evrei și romi, 25 ianuarie 2019.

• cu privire la hotărârea Consiliului Județean Caraș-Severin de a conferi post-
mortem titlul de onoare pentru patriarhul Miron Cristea, responsabil de
retragerea cetățeniei unei treimi din totalul celor 750 mii de evrei din România,
6 februarie 2019.

• cu privire la mesajele antisemite ale viceprimarului municipiului București, 4
aprilie 2019.

• cu privire la diploma pe care Asociația Scriitorilor Israelieni de Limba Română a
acordat-o unui consilier general al municipiului București, deși acesta s-a
împotrivit ca administrația București să acorde în administrarea Institutului
“Elie Wiesel” imobilul din str. Lipscani nr 18-20 în vederea construirii Muzeului
Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului din România, 21 aprilie 2019.

• cu privire la mesajul prin care un consilier al premierului încerca să acrediteze
opinia asemănării dintre președintele României și Hitler, 5 august 2019.

• cu privire la răspunsul primit de către Institut în urma solicitării pe care a
făcut-o referitor la schimbarea denumirii străzii Ion Antonescu, criminal de
război, de la autoritățile din Râmnicu Sărat, jud. Buzău prin care ni s-a spus că:
„În prezent instituția noastră va organiza o consultare cu cetățenii din zonă,
dupa care va solicita avizul Comisiei de Atribuire de Denumiri a Județului Buzău
și va identifica sursele de finanțare pentru acoperirea costurilor necesare
schimbării denumirii străzii”, 26 septembrie 2019.

• cu privire la articolul "Încercare de Puci electoral la BCU" publicat de Marius
Ghilezan în care s-a reluat la adresa candidatului pentru alegeri prezidențiale
Klaus Iohannis, aceeași temă falsă de apropiere simbolică dintre Iohannis și
Hitler, 19 noiembrie 2019.



7. LEGISLAȚIA ȘI MEMORIA 
HOLOCAUSTULUI

Există un blocaj instituțional în adecvarea memoriei Holocaustului la
standardele etice și legislative contemporane. Astfel solicitările adresate
magistraturii, organelor de anchetă sau administrației locale de a soluționa
evenimente aflate sub incidența OUG nr. 32/2002, care incrimineză
negarea Holocasutului și promovarea imaginii persoanelor vinovate de
crime de război, nu au fost încă încheiate.

La Constanța, Predeal și Râmnicu Sărat nu a fost schimbată
denumirea străzii Ion Antonescu, în pofida unor atenționări care au fost
lansate de peste un an.

În București, sector 2, administrația refuză de ani buni să îndepărteze
bustul unei persoane condamnată pentru crime de război.

Dosare penale pentru salut nazist, coemercializare de produse cu
însemne naziste sau evenimente cu ritualuri legionare se află în cercectare
de ani buni. De exemplu, unul dintre cazuri a împlinit, în ianuarie 2020,
șase ani de când a fost depusă plângerea penală și se află tot pe masa
procurorilor!



8. PROIECTUL MUZEULUI NAȚIONAL 
DE ISTORIE A EVREILOR ȘI AL 

HOLOCAUSTULUI DIN ROMÂNIA

În anul 2016, prin Hotărârea de Guvern nr. 625 s-a instituționalizat
proiectul organizării Muzeului Național de Istorie a Evreilor și a
Holocaustului din România.

Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România ”Elie
Wiesel” a fost desemnat prin această Hotărâre de Guvern să coordoneze și
să răspundă de proiect.

În anul 2018, Institutul „Elie Wiesel” a organizat concursul de soluții
pentru amenajarea expoziției permanente și a spațiilor conexe ale
MNIEHR.

În anul 2019, Institutul „Elie Wiesel” a parcurs următoarele etape :

a) Verificarea validității documentației din dosarul de candidatură al
concurentului al cărui proiect a fost ales câștigător de către juriu în
cadrul evaluării din decembrie 2018, pregătirea comunicării publice a
câștigătorului precum și a etapei de semnare a contractului de
achiziție publice.

b) Anularea concursului de soluții: în urma votului Consiliului General al
Municipiului București imobilul din str. Lipscani, desemnat ca sediu al
viitorului muzeu, a fost retras din administrarea Institutului „Elie
Wiesel”. Prin urmare, încheierea unui contract de servicii de
proiectare cu un ofertant câștigător al concursului de soluții a devenit
imposibilă, Institutul fiind nevoit să anuleze procedura de achiziție
publică.

c) Identificarea unui nou sit (imobil/teren) adecvat organizării Muzeului
Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului din România.

d) Preluarea în administrare a imobilului din Calea Victoriei nr. 218 (cf.
Legii nr. 174/2019) în vederea organizării viitorului muzeu.



9. PROIECTUL DE ARHEOLOGIE JUDICIARĂ-
„GROPI COMUNE ÎN PĂDUREA VULTURI, 

COMUNA POPRICANI”, JUDEȚUL IAȘI

În perioada 24 iunie-11 iulie 2019 Institutul Național pentru Studierea
Holocaustului din România „Elie Wiesel” a desfășurat proiectul de cercetare
pentru identificarea de noi gropi comune în pădurea Vulturi, Valea Climoaiei,
comuna Popricani, județul Iași, coordonat de către Elisabeth Ungureanu.
Amintim că în anul 2010, a fost descoperită o groapă cu 36 de victime, evrei uciși
în iunie 1941, conform celor consemnate în dosarul de anchetă judiciară de la
acea vreme.

Sub îndrumarea geofizicianului Dan Ștefan, în perioada 24-28 iunie s-au
efectuat prospecțiuni geofizice pe o suprafață de 3600 mp. Întrucât în perimetrul
vizat erau multiple fragmente de metal, aceasta fiind zona de front în anii `40,
metoda a fost considerată ineficientă prin numeroasele semnale false pe care le
dădea. Astfel, s-a procedat la metoda săpăturii manuale și a celei mecanizate.
Coroborând toate datele de care dispuneam, informațiile de arhivă, din teren și
analizarea interviurilor de istorie orală, în după-amiaza zilei de 29 iunie, la circa
0.70 m adâncime au fost identificate primele fragmente osteologice (2 tibii, un
femur, un fragment de mandibulă) și un fragment al unui obiect de port (o talpă
de pantof).

După descoperirea rămășițelor umane Institutul „Elie Wiesel” a sesizat
Parchetul Militar Iași și imediat a fost deschisă o anchetă penală. În zilele
următoare s-a constituit o echipă formată din efective ale Inspectoratului General
pentru Situații de Urgență (IGSU Iași), reprezentanți ai Biroului de Criminalistică
din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași, efective ale Inspectoratului
Județean de Jandarmi Iași, doi medici legiști de la Institutul de Medicină Legală
Iași, procurori ai Parchetului Militar Iași și arheologul Florentina Mărcuți.
Cercetarea penală la fața locului a fost condusă de către prim procurorul adj., col.
mag. Irinel Rotariu.



În urma datelor preliminare de la fața locului s-a constat un
număr de 25 de victime, dintre care 12 adulți, 4 tineri și 8 copii. Pentru
cea de-a 25-a victimă, datele existente în momentul de față nu au
permis identificarea vârstei. În perioada următoare, instituțiile statului
care sunt implicate vor efectua mai multe expertize, printre care și un
raport de expertiză medico-legală pentru stabilirea sexului și a vârstei
victimelor.

În groapa comună, alături de fragmentele osteologice a fost
identificat și un inventar format din artefacte precum: pieptene, posibil
ac de coc, cercei, inel, verighetă, nasturi, o monedă, brațe ale unor
ochelari din sârmă de cupru acoperite cu cauciuc parțial conservat, o
cheie, un fermoar, două căni metalice emailate etc.

Față de planul de activitate (cercetare, editare, educație,
memorie) adoptat în ședința Consiliului științific din 10 aprilie 2019,
proiectele derulate în cursul anului au acoperit obiectivele propuse.



10. RESURSE UMANE

Trimestrul I

La începutul anului 2019, din cele 21 posturi finanțate erau ocupate

16,5 posturi, fiind vacante 4,5 posturi, astfel: 

• 1 post de Cercetător științific;

• 1/2 post Consilier IA bibliotecar (normă de 5 ore/zi);

• 2 posturi de Expert IA muzeograf;

• 1 post de Expert I muzeograf.

Începând cu data de 01 ianuarie 2019, salariile personalului din

cadrul INSHR-EW s-au majorat în conformitate cu prevederile Legii-cadru

nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.



Trimestrul II

Conform deciziei directorului general, posturile vacante de Expert IA

și Expert I au fost transformate în posturi de Consilier IA, respectiv

Consilier I. De asemenea, s-a hotarât și transformarea postului vacant de

C.S. în C.S.III.

În luna mai s-au organizat concursuri pentru ocuparea posturilor

vacante de Consilier IA – Muzeograf, Consilier IA Bibliotecar.

Pentru posturile de Muzeograf s-a înscris un singur candidat, însă

acesta nu îndeplinea condițiile specifice solicitate de post, astfel încât s-a

propus reluarea procedurilor de organizare a unui nou concurs, la o data

ulterioară.

Postul de Consilier IA Bibliotecar, cu timp parțial de 5 ore/zi, a fost

ocupat începînd cu data de 03.06.2019.

În luna iunie s-a organizat concurs pentru ocuparea postului vacant

de C.S.III și pentru postul de Contabil Șef, având în vedere notificarea

privind demisia persoanei care ocupa acest post și vacantarea acestuia

începând cu 29.06.2019.

La sfârșitul trim.II, situația posturilor vacante se prezenta astfel:
• 1 post de Cercetător științific III;
• 2 posturi de Consilier IA muzeograf;
• 1 post de Consilier I muzeograf;
• 1 post de Contabil șef.



Trimestrul III

Începând cu data de 01 iulie 2019, ca urmare a concursurilor

organizate în luna iunie, au fost ocupate posturile vacante de Contabil

Șef și C.S.III.

Atât în luna iulie, cât și în luna septembrie 2019 s-a reluat

concursul pentru ocuparea posturilor de Consilier IA și Consilier I –

Muzeografi, însă nu s-a înscris niciun candidat.

Începând cu 01 iulie, a devenit vacant postul de Consilier IA

Economist, astfel încât acesta a fost scos la concurs și s-a ocupat

începând cu 12 august 2019.

Începând cu 01 august a devenit vacant un alt post de C.S. III,

acesta fiind scos la concurs.

La sfârșitul trim.III, situația posturilor vacante se prezenta astfel:

- 1 post de Cercetător științific III;

- 2 posturi de Consilier IA muzeograf;

- 1 post de Consilier I muzeograf.

Trimestrul IV

Începând cu 01 octombrie a fost ocupat postul de C.S.III.

În luna octombrie 2019 s-a organizat concurs de promovare în

funcție pentru postul de Expert din cadrul Compartimentului Editare. În

urma promovării concursului de către ocupantul postului, începând cu

01 noiembrie postul de Expert gradul II a fost transformat în Expert

gradul I.

La sfârșitul anului 2019 situația posturilor din cadrul INSHR-EW

se prezintă astfel:

21 posturi prevăzute în organigramă, din care:

• 18 posturi ocupate, din care: 1 Cercetător în concediu fără plată.

• 3 posturi vacante, astfel:

o 2 posturi de Consilier IA muzeograf;

o 1 post de Consilier I muzeograf.



11. ACTIVITATEA FINANCIAR-
CONTABILĂ

În anul bugetar 2019 Institutul a avut un buget total de 3.240 mii
lei defalcat pe surse astfel:
− bugetul statului suma de 2.365 mii lei;
− sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de

cheltuieli suma de 257 mii lei;
− prefinanțare 286 mii lei în cadrul proiectului EHRI 654164

finanțat de Uniunea Europeană prin Comisia Europeană
− venituri proprii 332 mii lei din care:

❑ 309 mii lei pentru proiectul „Asumarea istoriei naționale si
participare în memorializarea contemporană a Holocaustului în
țări postcomuniste din Europa Centrală și de Est” finanțat din
bugetul statului prin Unitatea Executivă pentru Finanțarea
Învățământului Superior, a Cercetării Dezvoltării și Inovării
(UEFISCDI);

❑ 23 mii lei, reprezentând venituri proprii din vânzare cărți și

grant agreement.

Subvenția primită în valoare de 2.251 mii lei a fost consumată în

totalitate astfel:

- salarii în valoare de 1.362 mii lei,

- bunuri și servicii în valoare de 857 mii lei,

- acțiuni cu caracter științific și cultural în valoare de 21 mii lei,

- cheltuieli de capital în valoare de 11 mii lei.



Execuția bugetară a fost:
• 1.362 mii lei pentru cheltuieli de personal,
• 857 mii lei pentru bunuri şi servicii,
• 142 mii cheltuieli cu proiectele culturale,
• 11 mii cheltuieli de capital,
• 517 mii lei cheltuieli proiecte( EHRI, UEFISCDI).

Fondurile puse la dispoziţie au asigurat plata în întregime a
salariilor personalului, a obligaţiilor către stat, precum şi pentru plata
achiziţiilor de bunuri şi servicii.

Au fost respectate normele şi regulile impuse de actele normative
privind utilizarea fondurilor publice.

În evidenţa financiar-contabilă nu sunt înregistraţi debitori
litigioşi sau de altă natură.

Nu avem obligaţii neonorate faţă de alte instituţii sau furnizori de
bunuri. La inventarierea bunurilor nu s-au constatat plusuri sau
minusuri.

În perioada 20 ianuarie - 02 martie a avut loc misiunea de audit a
Curții de Conturi a României, iar opinia auditorilor publici externi a fost:
“…situațiile financiare întocmite de Institutul Național pentru Studierea
Holocaustului din România «Elie Wiesel» pentru exercițiul bugetar 2019,
luate în ansamblul lor, au fost întocmite din toate din toate punctele de
vedere semnificative, în conformitate cu cadrul general de raportare
financiară aplicabil în România și oferă o imagine fidelă a poziției
financiare, a performanței financiare a INSHR-EW la data de 31.12.2019
și a celorlate informații referitoare la activitatea desfășurată.

Astfel, pe baza concluziilor formulate în urma examinării situațiilor
financiare întocmite de Institutul National pentru Studierea
Holocaustului din România «Elie Wiesel» pentru exercițiul bugetar 2019,
în temeiul prevederilor punctului 344 din Regulamentul privind
organizarea și desfășurarea activităților specifice Curții de Conturi,
precum și valorificarea actelor rezultate din aceste activități, exprimăm o
opinie nemodificată (fără rezerve)”.


