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MISIUNE

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.



I. Activitate de cercetare

Situația planului de cercetare pe 
anul 2018 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 2018 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. Pe site-

ul INSHR-EW sunt postate aproape 35,000 de nume ale victimelor.

• Proiectul Infrastructura europeană pentru cercetarea Holocaustului

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

Ungureanu) s-a derulat conform graficului stabilit.

• 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 Combaterea discursului antisemit și anti-roma în mediul

online finanţat de EVZ Stiftung (coord: Alexandru Florian) a fost finalizat, iar

rezultatele au fost diseminate sub forma a două conferinţe şi a unui raport de

cercetare publicat pe website-ul INSHR-EW. Platforma web construită în

cadrul proiectului poate fi vizitată la următorul link: www.faraura.ro

• Proiectul de premiere a trei studii academice desfăşurat în perioada 1

aprilie – 1 septembrie 2018 nu s-a realizat. INSHR-EW a organizat un concurs

de selecţie a proiectelor în urma căruia au fost declaraţi admişi trei candidaţi.

Proiectul nu s-a finalizat prin publicarea a trei articole academice întrucât

niciunul dintre cei trei candidaţi declaraţi admişi nu a respectat termenul

limită de trimitere a studiilor rezultate în urma cercetării.

http://www.faraura.ro/


Proiecte individuale

• Proiectul Implicarea Corpului Muncitoresc Legionar în Pogromul de la

București. Studiu de caz: Societatea de tramvaie Bucureşti (Marius Cazan)

a fost finalizat sub forma unui studiu publicat în revista Holocaust.Studii și

cercetări.

• Proiectul Uniunea Europeană, legislaţia care combate xenofobia,

discriminarea şi discursul incitator la ură şi abordarea la nivelul

statelor membre (Adina Babeş) a fost finalizat sub forma unui studiu

publicat în revista Holocaust.Studii și cercetări.

• Proiectul Poliţia română şi deportarea romilor în Transnistria (Petre

Matei) a fost a fost finalizat sub forma unui studiu publicat în revista

Holocaust.Studii și cercetări.

• Proiectul Antisemitismul ortodoxist în România interbelică: cazul Nae

Ionescu (Ana Bărbulescu) a fost a fost finalizat sub forma unui studiu

publicat în revista Holocaust.Studii și cercetări.

• Proiectul Ghetoul din Moghilev (Ana Bărbulescu) a fost realizat. Rezultatele

vor fi diseminate sub forma unui studiu publicat într-o revistă academică.

Articolul a fost trimis pentru a fi evaluat spre publicare la mai multe reviste

acadmice din străinătate.

• Proiectul Reflectarea situaţiei politice în presa oficială a Patriarhiei şi a

Arhiepiscopiei Bucureştilor în perioada Holocaustului (Nicolae Drăguşin)

a fost a fost finalizat sub forma unui studiu publicat în revista Holocaust.Studii

și cercetări.



Cercetătorii Institutului au avut în 
cursul anului 2018 următoarele 

contribuții publicistice:

• Alexandru Florian (ed.), Holocaust Public Memory in Postcommunist

Romania (Bloomington: Indiana University Press, 2018).

• Alexandru Florian (ed.), Memoria Holocaustului din Romȃnia ȋn perioada

postcomunistă (Bucureşti: Curtea Veche, 2018), traducere.

• Alexandru Florian, “Memory under Construction: Introductory Remarks”,

în Alexandru Florian (ed.), Holocaust Public Memory in Postcommunist

Romania (Bloomington: Indiana University Press, 2018): xi-xxxi.

• Alexandru Florian, “Mircea Vulcănescu, a Controversial Case: Outstanding

Intellectual or War Criminal?”, în Alexandru Florian (ed.), Holocaust Public

Memory in Postcommunist Romania (Bloomington: Indiana University

Press, 2018): 175-207.

• Alexandru Florian, “Memoria în construcţie”, în Memoria Holocaustului din

Romȃnia ȋn perioada postcomunistă (Bucureşti: Curtea Veche, 2018): 7-25.

• Alexandru Florian, “Mircea Vulcănescu, un caz controversat: intelectual

public sau criminal de război?” în Memoria Holocaustului din Romȃnia ȋn

perioada postcomunistă, traducere (Bucureşti: Curtea Veche, 2018): 199-

228.

• Adina Babeş, “Preventing and Combating Racism, Xenophobia,

Antisemitism and Intolerance: The Council of Europe and the Member

States”, în Holocaust. Studii și cercetări, vol. X, nr. 1 (11) / 2018, pp. 345-

378.

• Adina Babeş, “Rethinking Perpetrators, Bystanders, Helpers/Rescuers and

Victims”, în Alexandru Florian (ed.), Holocaust Public Memory in

Postcommunist Romania (Bloomington: Indiana University Press, 2018):

242-281.

• Adina Babeş, “O analiză a făptaşilor, martorilor, protectorilor/salvatorilor şi

victimelor: studiu de caz asupra percepţiei studenţilor”, ȋn Alexandru

Florian (ed.), Memoria Holocaustului din Romȃnia ȋn perioada

postcomunistă, traducere (Bucureşti: Curtea Veche, 2018): 263-280.

• Petre Matei, “The Romanian Police and its Role in the Roma Deportations”,

în Holocaust. Studii și cercetări, vol. X, nr. 1 (11)/ 2018, p. 11-52.



Cercetătorii Institutului au avut în 
cursul anului 2018 următoarele 

contribuții publicistice:

• Petre Matei, “Der Völkermord an den rumänischen Roma. Späte Anerkennung

und verwehrte Entschädigung”, în Wir wollten unsere Zukunft nicht

versäumen. Geschichten von Romnja aus Rumänien (Berlin: Aktion

Sühnezeichen Friedensdienste, 2018): 17-21.

• Marius Cazan, “The Participation of the Legionary Workers in the Bucharest

Pogrom”, ȋn Holocaust. Studii și Cercetări, vol. X, no. 1 (11)/2018, pp. 53-87.

• Marius Cazan, “Ion Antonescu’s Image in Postcommunist Historiography”, în

Alexandru Florian (ed.), Holocaust Public memory in Postcommunist Romania

(Bloomington: Indiana University Press, 2018): 208-241.

• Marius Cazan, “Imaginea lui Ion Antonescu în istoriografia postcomunistă”, ȋn

Alexandru Florian (ed.), Memoria Holocaustului din Romȃnia ȋn perioada

postcomunistă, traducere (Bucureşti: Curtea Veche, 2018): 229-262.

• Nicolae Drăguşin, “War, Legionarism and Jewry in the Official Press of

Romanian Orthodox Church during the National Legionary State (1940-

1941)”, ȋn Holocaust. Studii și Cercetări, vol. X, no. 1 (11)/2018, pp. 311-344.

• Nicolae Drăguşin, “Sfânta tinereţe legionară. Activismul fascist în România

interbelică” [recenzie], ȋn Holocaust. Studii și Cercetări, vol. X, no. 1 (11)/2018,

pp. 381-391.

• Nicolae Drăguşin, “O istorie așteptată: BOR în timpul Holocaustului”, în

Observator Cultural, nr. 939/2018, recenzie extinsă la volumul The Romanian

Orthodox Church and the Holocaust de Ion Popa (Indiana University Press,

2017), www.observatorcultural.ro/articol/o-istorie-asteptata-bor-in-timpul-

holocaustului/

• Ana Bărbulescu, “Nae Ionescu’s Impenetrable Boundaries: Romanianness,

Otherness, Jewishness”, în Holocaust. Studii și cercetări, vol. X, nr. 1 (11) /

2018, pp. 277-310.

• Ana Bărbulescu, “Ethnocentric Mindscapes and Menmonic Myopia”, în

Alexandru Florian (ed.), Holocaust Public memory in Postcommunist

Romania (Bloomington: Indiana University Press, 2018): 3-40.

• Ana Bărbulescu, „Etnocentrism şi miopie mnemonică”, ȋn Alexandru Florian

(ed.), Memoria Holocaustului din Romȃnia ȋn perioada postcomunistă,

traducere (Bucureşti: Curtea Veche, 2018): 29-65.



Cercetătorii Institutului au susținut
următoarele comunicări științifice și
workshop-uri în anul 2018:

• Adina Babeş, Prelude to assassination. An episode of the Romanian Holocaust,

workshop EHRI “Person-related Records beyond the Personal -

Documents as primary sources with potential for Holocaust research”,

organizator International Tracing Service, Bad Arolsen (noiembrie 2018).

• Adina Babeş, History teaching in Israel during its three stages (case study:

Holocaust history teaching), conferinţa internaţională “Policies of Culture

and Memory in Israel”, organizator Şcoala Naţională pentru Ştiinţe Politice şi

Administrative, Bucureşti (mai 2018).

• Marius Cazan, Episoade ale Pogromului de la Bucureşti descoperite în dosarele

penale ale legionarilor, în cadrul simpozionul “Violența antisemită ȋn timpul

Rebeliunii din ianuarie 1941: Masacrul de la Jilava și pogromul de la

București”, organizator FCER, Jilava (21 ianuarie 2018).

• Marius Cazan, Holocaustul evreilor din România: de la excludere la distrugere

fizică, în cadrul seminarului “Reflectarea Holocaustului în presă:

oportunitate, resurse, bune practice”, organizatori Institutul de Istorie

Orală din Moldova, Friedrich Ebert Stftung-Moldova, INSHR-EW, Chişinău (15

mai 2018).

• Marius Cazan, Hate speech in Romanian social media, ȋn cadrul workshop-ului

“Discursul urii ȋn rețelele sociale. Este modelul german de reglementare

util pentru Romȃnia?”, organizator Fundaţia Friedrich Ebert, București (20

iunie 2018).

• Petre Matei, Istoria contribuției romilor 1918-1945, în cadrul conferintei

“Roma: contributions to the development of the Romanian state”,

organizatori European Roma Institute for Arts and Culture (ERIAC, Berlin) şi

Muzeul Naţional de Istorie al României, Bucureşti (21-22 februarie 2018).

• Petre Matei, Roma survivors in Communist Romania – from making money to

making justice?, în cadrul conferinței “The Legacies of the Romani Genocide

in Europe Transnational and Comparative Perspectives”, organizată de

University of Liverpool, Centre Georg Simmel (CNRS/EHESS), Paris (17-18

mai 2018).

• Petre Matei, Attitudes towards union of Transylvanian Roma assemblies in

1919 as beginning of the interwar Roma movement, în cadrul conferinţei

organizate de Society for Romanian Studies, Bucureşti (25-27 iunie 2018).



Cercetătorii Institutului au susținut următoarele
comunicări științifice și workshop-uri în anul 2018:

• Petre Matei, Deporting the Roma from Argeş and Muscel to Transnistria (1942-
1944): Between Central Orders and Local Interpretations, în cadrul “Gypsy
Lore Society Annual Meeting and Conference on Romani Studies”,
organizată de Gypsy Lore Society, Institutul Național „Nicolae Iorga” și
Facultatea de Istorie a Universității București, Bucureşti (3-5 septembrie
2018).

• Petre Matei, The Roma Heroes and the Great War: part of the Roma identity
discourse in interwar Romania, în cadrul CBEES Annual Conference
“Contested Europes: legacies, legitimacies and (dis)integration. Baltic,
Eastern and Central European perspectives”, organizată de The Centre
for Baltic and East European Studies şi Södertörn University, Stockholm (29-30
noiembrie 2018).

• Ana Bărbulescu, Reflecatarea Holocaustului în presă – oportunitate, resurse,
bune practici, în cadrul seminarului “Reflectarea Holocaustului în presă:
oportunitate, resurse, bune practice”, organizatori Institutul de Istorie Orală
din Moldova, Friedrich Ebert Stftung-Moldova, INSHR-EW, Chişinău (15 mai
2018).

• Ana Bărbulescu, Naraţiuni antisemite în social media, în cadrul simpozionului
“Antisemitism-anti-sionism”, organizat de FCER, Bucureşti (26 martie 2018).

• Ana Bărbulescu, Ghetourile din Transnistria: făptaşi, martori, victime, în cadrul
conferinţei “Evreii din România. Au fost 756,930, au mai rămas 3,271”,
organizatori INSHR-EW şi SNSPA, Bucureşti (1 noiembrie 2018).



II. Activitate editorială

• Revista Holocaust. Studii şi cercetări,

vol. X, nr. 1 (11) / 2018, clasificată B de

către CNCS.

• Volumul Memoria Holocaustului din
România în perioada post comunistă,
editor coordonator Alexandru Florian,
publicat în parteneriat cu editura Curtea
Veche, 2018.

• Volumul Holocaust Public Memory in
Postcommunist Romania, editor coordonator
Alexandru Florian, publicat de Indiana
University Press, 2018

• Ghidul educaţional dedicat profesorilor de istorie este finalizat şi se
află în etapa de corectură în vederea publicării pe site-ul INSHR-EW.

• Ghidului de coduri, simboluri și
însemne ale extremei drepte în
România, ianuarie 2018. Autori:
Adina Babeș, Ana Bărbulescu
(Institutul "Elie Wiesel").
Proiect finanțat de Friedrich
Ebert Stiftug România.



III. Conferințe, dezbateri, mese rotunde

• "Borderlands: Archives, Research and Education", Bucureşti. Conferinţa
internaţională a fost organizată de INSHR-EW în cadrul proiectului
European Holocaust Research Infrastructure (EHRI)- (6-8 martie 2018)

• „Wilhelm Filderman şi antisemitismul interbelic”, masă rotundă
organizată de INSHR-EW, București (26 aprilie 2018).



• „Evreii din România: au fost 756.930, au rămas 3721”, conferință
organizată de INSHR-EW în parteneriat cu Școala Națională de Studii
Politice Administrative, București (1 noiembrie 2018).

• „Discursul urii în România şi modalităţi de combatare a acestuia”,
masă rotundă organizată în colaborare cu Asociaţia Plural, Bucureşti (25
august 2018).

• „Discursul urii în rețelele sociale”, București. Masa rotundă a fost
organizată în parteneriat cu Fundația Friedrich Ebert România (20 iunie
2018).



IV. Activități și proiecte educaționale

• „Holocaustul în mentalul colectiv”, activitate organizată cu prilejul Zilei
Internaţionale de comemorare a Holocaustului, în colaborare cu Casa
Corpului Didactic Ilfov, Liceul Traian Lalescu, Brăneşti (25 ianuarie 2018).

• „Holocaustul văzut prin ochii supraviețuitorilor”, eveniment adresat
elevilor de liceu organizat la și în parteneriat cu Colegiul Național
“Constantin, Târgoviște (27 martie 2018).

• „Lecția de istorie....altfel”- workshop educaţional organizat în cadrul
programului March of the Living 2018, la care au participat 45 de elevi din
București și Chișinău. Programul inițiat de Complexul Educațional Lauder-
Reut și parțial susținut de Institutul „Elie Wiesel” a cuprins vizite de studiu la
fostele lagăre de muncă și de exterminare de la Treblinka, Majdanek,
Auschwitz, dar și și prin fostele cartiere și ghetouri evreiești ale Varșoviei și
Cracoviei (9-13 aprilie 2018).

• Vizită de studiu a unui grup de elevi ai BUCHAREST-BEIRUT
INTERNATIONAL SCHOOL, prof. coord. Cristina Ursu (19 aprilie 2018).



• „Negarea Holocaustului şi antisemitismul, vulnerabilități ale
societăţii contemporane”, program de formare adresat angajaţilor
Jandarmeriei şi Poliţiei Române, Ministerul Afacerilor Interne - Centrul
Multifuncțional de Pregătire Schengen, Ploieşti (14-16 mai 2018).

• „Predarea Holocaustului:oportunitate, metode, resurse”, workshop
educaţional dedicat profesorilor de gimnaziu şi liceu din raioanele
Soroca, Drochia, Floreşti, Republica Moldova. Organizat în colaborare cu
Institutul de istorie orală din Moldova şi Friedrich Ebert Stiftung-
Moldova (16 mai 2018).



• „Holocaustul din România între istorie și memorie”, școala de vară
Lugoj, organizată de INSHR-EW în parteneriat cu Fundația „Pâinea Vieții”
și The Olga Lengyel Institute (17-19 iulie 2018).

• Vizita unui grup de studenți din Germania alături de Dr. Kornelia
Kończal de la Hannah Arendt Institute for Totalitarianism Studies,
București (26 iulie 2018).



• „The Genocide Roma”, workshop educaţional dedicat profesorilor de
gimnaziu şi liceu, organizat în colaborare cu Yahad in Unum şi Roma
Dignity, Bucureşti (22-23 septembrie 2018).

• „Predarea Holocaustului: oportunitate, metode, resurse”, workshop
educaţional dedicat profesorilor de gimnaziu şi liceu din raioanele
Hînceşti, Leova, Cimişlia, Republica Moldova. Organizat în colaborare cu
Institutul de istorie orală din Moldova şi Friedrich Ebert Stiftung-Moldova
(24 octombrie 2018).

• „Romania National Training Seminar for the Prevention of Genocide
and Mass Atrocity”, seminar de constituire și lansare a rețelei de
cercetare multidisciplinară a gropilor comune și prevenirii genocidului,
București, Institutul Diplomatic Român (26-28 septembrie 2018).

• Vizita unui grup de studenți și absolvenți, interni în cadrul
Programului Oficial de Internship al Guvernului României (20
august 2018).



• Pentru o democrație activă - împotriva extremismului de dreapta,
program de formare adresat profesorilor din învățământul pre-universitar,
organizatori: Friedrich Ebert Stiftung şi INSHR-EW, Sinaia (27-28 octombrie
și 3-4 noiembrie 2018).

• Antisemitismul şi negarea Holocaustului, vulnerabilităţi ale
societăţii contemporane, program de formare adresat angajaţilor
Academiei Naţionale de Informaţii “Mihai Viteazul”, Bucureşti (29-31
octombrie 2018).

• „România şi Holocaustul: Asumarea istoriei naţionale cu privire la
Holocaust prin mecanisme memoriale şi patrimoniale”, seminar
dedicat elevilor din învăţământul liceal organizat în cadrul proiectului
Holocaust Memoryscapes (PN-III-P1-1.1-TE-2016-0811), Bucureşti (23
noiembrie 2018).



• Lansarea platformei „Fără ură” (www.faraura.ro) în cadrul unui atelier
de lucru dedicat profesorilor din învăţământul gimnazial şi liceal,
Bucureşti (7 decembrie 2018).

• De-a lungul anului 2018, aproximativ 20 de studenţi ai Universităţii
Bucureşti (Facultatea de Ştiinţe Politice şi Facultatea de Limbi şi
Literaturi Străine) au efectuat practică profesională în cadrul
Departamentului Cercetare.

http://www.faraura.ro/
https://faraura.ro/
https://faraura.ro/


V. Activități și proiecte culturale

• “Martori și victime, Iași 1941” , expoziție organizată cu prijelul Zilei
Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului găzduită de Casa
Artelor, Piața Mică, Sibiu. Proiect organizat alături de Complexul Național
Muzeal “ASTRA”(27 ianuarie 2018).

• Expoziție a lucrărilor de arte plastice ilfoveni organizată cu ocazia Zilei
Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului, la Centrul
Cultural "Ioan Manu" . Proiect organizat alături de Casa Corpului Didactic
Ilfov și în parteneriat cu Centrul Cultural "Ioan Manu” (2 februarie 2018).



• Expoziția itinerantă „Martori și mărturii, Iași, 1941”, organizată de
INSHR-EW la Muzeul Județean „Ștefan cel Mare”, Vaslui (5-18 mai 2018 ).

• Dublă lansare de carte la Bookfest, Salonul Internațional de carte:
Jurnal de Ghetou, Miriam Bercovici și Jurnal.1934-1944, Alfred
Rosenberg, activitate organizată de INSHR-EW și Curtea Veche
Publishing, București (3 iunie 2018).



• Proiecție film Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca
barbari, regia Radu Jude, eveniment organizat de INSHR-EW și
Administrația Prezidențială, Palatul Cotroceni (9 octombrie 2018).



VI. Memorialul Holocaustului

În data de 9 octombrie 2018, INSHR-EW a organizat o ceremonie oficială de

depunere de coroane de flori, la Memorialul Victimelor Holocaustului din

București, la care au participat reprezentanți ai Administrației Prezidențiale,

Parlamentului şi Guvernului României, oficialităţi ale administraţiei publice

locale, ambasadori acreditaţi la Bucureşti, organizaţii evreieşti şi rome, precum şi

un grup de elevi de la licee din București. Evenimentul a fost prilejuit de Ziua

Națională de Comemorare a Victimelor Holocaustului din România.

Totodată, INSHR-EW a sprijinit realizarea evenimentului de inaugurare a

bustului lui Elie Wiesel, în Piața „Elie Wiesel”, eveniment organizat de

Primăria Municipiului București.



VII. Ceremonii de comemorare

Reprezentanții Institutului „Elie Wiesel” au participat la următoarele

ceremonii de comemorare:

• Comemorarea a 77 de ani de la Masacrul din Jilava, pădurea Jilava,

eveniment organizat alături de FCER și Primăria Comunei Jilava (21

ianuarie 2018).

• Comemorarea a 77 de ani de la Pogromul din Iași, 29 iunie 2018.

• Dezvelirea unei plăcii memoriale în amintirea 717 evrei care trăiau în
Târgu Lăpuș, iar în mai 1944 au fost deportați la Auschwitz. Aceasta a fost
amplasată la inițiativa lui Amy Mcdonald pe fațada unui bloc din oraș,
unde în trecut a funcționat Sinagoga din Târgu Lăpuș (4 mai 2018).



VIII. Muzeul 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 s-au parcurs următoarele etape:

a) Pregătirea documentației necesare pentru concursul de soluții pentru
amenajarea expoziției permanente și a spațiilor conexe ale MNIEHR: realizare
regulament concurs, caiet de sarcini, fișă de date în SEAP etc.
b) Lansare concurs de soluții, 21 septembrie 2018, organizat în Sistemul
Electronic de Achiziții Publice ;
c) Organizarea sesiunii de jurizare a proiectelor înscrise în concurs, 4
decembrie 2018, București.



În anul 2018 a început și procesul de colectare a obiectelor, documentelor,
fotografiilor care vor fi expuse în Muzeul Național de Istorie a Evreilor și al
Holocaustului din România.

Următoarele donații au fost înregistrate:

Dl. Leon Rotman, campion
olimpic la proba de canoe, dublu
medaliat cu aur la Melbourne
1956 și laureat cu bronz la Roma
1960 a donat următoarele:

• Plachetă omagială, inscripționată cu
Int. Jewish Sports Hall of Fame, Leon
Rotman, Rumania-Canoeing, 1981.

• Pagaie pentru canoemfolosită la
concursul olimpic de la Roma din
1960, unde a primit medalia de broz
pentru locul III.

• Fotografie color- dl. Leon Rotman la a
55-a aniversare a Clubului Dinamo,
mai 2003.

• Copie fotografie alb-negru- dl. Leon
Rotman, portret la vârsta de 20 de ani,
în 1954.

• Fanion cu inscripție față : Republica
Populară Romînă, inscripție verso :
Comitetul Olimpic Romîn, Jocurile
Olimpice, ediția a VII-a, Roma 1960;

• fMaieu de concurs al echipei naționale
a României de canoe, folosit la
Olimpiada de la Melbourne, din 1956.



Documentele referitoare la istoria
familiei Haia-Perla și David Brill,
oferite de dl. Călin Brătescu.

Dl. Iancu Țucărman supraviețuitor
al Pogromului de la Iași, în vizită la
Institutul „Elie Wiesel” și Steaua lui
David, semnul distinctiv care a fost
obligat să îl poarte în anul 1941.



IX. Monitorizarea discursului instigator la 
ură în spațiul online

În luna decembrie 2018, INSHR-EW a finalizat proiectul „Combaterea
discursului antisemit și anti-roma în mediul online”, proiect desfășurat în
perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2018, finanţat de EVZ Stiftung (Fundaţia
“Memorie, Responsabilitate, Viitor”).

Proiectul s-a încheiat prin realizarea platformei www.fărăură.ro , o
platformă care indexează exemple de ură din spațiul online și oferă contra-
narațiuni celor mai frecvente teme antisemite și anti-roma.

De-a lungul anului 2018, pe lângă construirea şi lansarea platformei Fără Ură,
Institutul a urmărit sistematic dinamica mesajelor instigatoare la ură
disseminate în mediul online. Deşi există un angajament la nivel european
luat de către cele mai mari platforme online de comunicare socială, eficienţa
măsurilor pe care acestea le-au luat nu au reuşit să ducă la o scădere a
discursului instigator la ură.

De asemenea, atacurile la persoană sau informaţiile false care trimit la
apartenenţa etnică sau rasială a celor în cauză derapează în foarte multe
situaţii în discurs instigator şi xenofob. Este nevoie de o mai mare
conştientizare şi responsabilizare a celor care permit prezenţa în spaţiul
public online a acestor manifestări.

La reclamațiile INSHR, Facebook a blocat sau a suspendat unele mesaje
postate de către grupări de extrema dreaptă.

http://www.fărăură.ro/


X. Reacții instituționale

• Cultul criminalilor de război este infracțiune, 19 februarie 2018,
http://www.inshr-ew.ro/cultul-criminalilor-de-razboi-este-infractiune/

• Patriarhul Miron Cristea, un personaj sub vremi, 19 martie 2018,
http://www.inshr-ew.ro/patriarhul-miron-cristea-un-personaj-sub-vemi/

• Să ne cinstim înaintașii cu responsabilitate! 3 aprilie 2018, http://www.inshr-
ew.ro/sa-ne-cinstim-inaintasii-cu-responsabilitate/

• Reacție cu privire la comparația trivială, făcută de către ministrul Petre
Daea, dintre sacrificarea porcilor bolnavi de virusul pestei și exterminarea
evreilor în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, 26 iulie 2018;

• Scrisoare deschisă către editorii volumului „Marea istorie ilustrată a
României și a Republicii Moldova” , 30 iulie 2018, http://www.inshr-
ew.ro/scrisoare-deschisa-catre-editorii-volumului-marea-istorie-
ilustrata-a-romaniei-si-a-republicii-moldova/ ;

• Vandalizarea Casei memoriale „Elie Wiesel” din Sighetul Marmaţiei, 4
august 2018, http://www.inshr-ew.ro/vandalizarea-casei-memoriale-
elie-wiesel/

• Reacție cu privire la gestul consilierului premierului, Darius Vâlcov, prin
care îl înfățisează pe președintele Klaus Iohannis în chip de Adolf Hitler,
folosind în mesaj diferite însemne specifice nazismului, 3 septembrie
2018;

• Reacție cu privire la faptul că în anul 2018, ȋn presa tipărită și cea digitală
din Romȃnia, ȋncă mai apar materiale rasiste, xenofobe și anti-Semite, 19
decembrie 2018.

Comunicate de presă

http://www.inshr-ew.ro/cultul-criminalilor-de-razboi-este-infractiune/
http://www.inshr-ew.ro/patriarhul-miron-cristea-un-personaj-sub-vemi/
http://www.inshr-ew.ro/sa-ne-cinstim-inaintasii-cu-responsabilitate/
http://www.inshr-ew.ro/scrisoare-deschisa-catre-editorii-volumului-marea-istorie-ilustrata-a-romaniei-si-a-republicii-moldova/
http://www.inshr-ew.ro/vandalizarea-casei-memoriale-elie-wiesel/


Mesaje

• Mesaj transmis cu prilejul comemorării 77 de ani de la Masacrul de la Jilava, 21 
ianuarie 2018, 
https://www.facebook.com/InstitutulElieWiesel/posts/1575201259214194

• Mesaj transmis cu prilejul comemorării a mai bine de șapte decenii de la
exterminarea romilor în lagărul de la Auschwitz-Birkenau, 2 august 2018
http://www.inshr-ew.ro/ziua-europeana-de-comemorare-a-
holocaustului-impotriva-romilor/

• Mesaj transmis cu prilejul Zilei Naționale de Comemorare a Victimelor
Holocaustului din România, 8 octombrie 2018, http://www.inshr-
ew.ro/ziua-nationala-de-comemorare-a-victimelor-holocaustului-din-
romania//

https://www.facebook.com/InstitutulElieWiesel/posts/1575201259214194
http://www.inshr-ew.ro/ziua-europeana-de-comemorare-a-holocaustului-impotriva-romilor/
http://www.inshr-ew.ro/ziua-europeana-de-comemorare-a-holocaustului-impotriva-romilor/


XI. Acorduri de colaborare și parteneriate 
încheiate în 2018

• Acord de parteneriat – C.N.I. Creangă – participarea a 3 elevi la
evenimentul ”March of the Living” – februarie 2018;

• Acord de parteneriat – Asociația Loving Colours – organizarea
evenimentului ”Trenurile Morții” – februarie 2018;

• Acord de parteneriat – Complexul Educațional Lauder-Reut –
evenimentul ”International March of the Living” Polonia – februarie
2018;

• Acord de parteneriat – Colegiul Național ”Constantin Cantacuzino”
Târgoviște – martie 2018;

• Acord de parteneriat – Muzeul Județean ”Ștefan cel Mare” Vaslui –
organizarea expoziției ”Martori și victime, Iași 1941” – aprilie 2018;

• Acord de parteneriat – Fundația Misiunea Pâinea Vieții – derularea
programului Școala de Vară ”Holocaustul din România între istorie și
receptare” – mai 2018;

• Protocol de colaborare – Facultatea de Științe Politice a Universității
din București – satisfacerea practicii profesionale a studenților –
octombrie 2018;

• Acord de colaborare – Universitatea de Studii din Verona – studiu la
sediu INSHR-EW pentru Gregoire Cousin, cercetător bursier „Marie Curie”
– noiembrie 2018;

• Acord de parteneriat – USHMM – folosirea logo-ului
și denumirii USHMM – ianuarie 2018.



XII. Vizite de documentare și participare la 
evenimente internaționale în 2018

ROMÂNIA

Vizite de documentare: 

15 și 20 februarie 2018: Marius Cazan – participare la proiectul ”Muzeul
Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului din România”, Arhivele Militare
Naționale Române – Depozitul Central de Arhivă Pitești;

12 aprilie 2018: Marius Cazan – documentare la Arhivele Militare Naționale 
Române, Depozitul central de arhivă Pitești;

2 octombrie 2018: Marius Cazan – documentare la Arhivele Militare Naționale 
Pitești;

14 august 2018: Alexandru Florian, Roxana Popa – Vizită la Sinagogă, Caracal;

Participări la evenimente

10 mai 2018: Elisabeth Ungureanu – participare la proiectul ”Consolidare,
refuncționalitate și mansardare clădire monument istoric”, Iași;



MACEDONIA

10-13 martie 2018: Alexandru Florian, Elisabeth Ungureanu – participare la
evenimentele comemorative cu ocazia împlinirii a 75 de ani de la deportarea
evreilor din Macedonia în lagărele de concentrare de la Treblinka, Skopje.

ITALIA

15-18 aprilie 2018: Alexandru Florian, Elisabeth Ungureanu – participare la
întâlnire de lucru pentru organizarea de noi muzee, Milano;

26-31 mai 2018: Alexandru Florian, Elisabeth Ungureanu – participare la
Reuniunea Plenară a International Remembrance Alliance, Roma;

26-30 noiembrie 2018: Alexandru Florian, Elisabeth Ungureanu – participare la
Reuniunea Plenară a International Remembrance Alliance, Ferrara.

REPUBLICA MOLDOVA

14-16 mai 2018: Ana Bărbulescu, Marius Cazan – participare la seminarele
pentru jurnaliști și profesori, Chișinău;

23-24 octombrie 2018- Ana Bărbulescu, Marius Cazan – participare la seminarul
pentru profesori ”Predarea Holocaustului – oportunitate, metode și resurse”,
Hîncești.

FRANȚA

17-18 mai 2018: Petre Matei – participare la conferința internațională ”The
Legacies of the Romani Genocide in Europe. Transnational and Comparative
Perspectives, Paris.

SLOVACIA

20 iunie 2018: Ana Bărbulescu – participare la întâlnirea organizată de ODIHR și
UCL, Bratislava.

LITUANIA

27-28 iunie 2018: Adina Babeş a participat la întâlnirea de lucru anuală precum
şi la întâlnirile pachetelor de lucru din cadrul proiectului Infrastructura
Europeană de Cercetare a Holocaustului (EHRI), Vilnius.



OLANDA

27-29 noiembrie 2018: Ana Bărbulescu – participare la EHRI Planning Meetings
– Amsterdam;

SUEDIA

28 noiembrie-1 decembrie 2018: Petre Matei - participare conferința ”CBEES
Anual Conference 2018 – Legacies, Legitimacies and (Dis)Integration – Baltic,
Eastern and Central European perspectives”, Stockholm.



XIII. Resurse umane

Trimestrul I

La începutul anului 2018, din cele 21

posturi finanțate erau ocupate 17 posturi,

fiind vacante 4 posturi, astfel:

- 1 post de Cercetător;
- 1 post Consilier IA în relații publice;
- 2 posturi de Expert IA muzeograf.

Din data de 13 februarie s-a vacantat și postul de Consilier IA bibliotecar (normă
de 5 ore/zi), astfel încât la sfârșitul trim.I.2018 existau 4,5 posturi vacante în
Institut.

Începând cu data de 01 ianuarie 2018, salariile personalului din cadrul
INSHR-EW s-au majorat cu 25%, în conformitate cu prevederile Legii-cadru nr.
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
prevederile H.G. nr. 846/2017 privind salariul minim pe economie și în contextul
trecerii contribuțiilor obligatorii din sarcina angajatorului în sarcina angajatului
(Decizia nr. 953/11.12.2017). De asemenea, s-a majorat indemnizația de doctorat.

Începând cu data de 01 martie, salariile personalului din cadrul INSHR-EW
s-au majorat, în conformitate cu prevederile Art. V. din Legea nr. 79/28.03.2018
privind aprobarea O.U.G. nr. 91/2017 pentru modificarea și completarea Legii-
cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
(Decizia nr. 999/30.03.2018).

Trimestrul II

Începând cu data de 25 aprilie s-a vacantat singurul post ocupat de Muzeograf (din
cele 3 prevăzute în organigramă). În data de 04 mai a devenit vacant și singurul
post de Șofer din Institut.
La sfârșitul trim.II, situația posturilor vacante se prezenta astfel:
• 1 post de Cercetător,
• 1 post Consilier IA în relații publice,
• 2 posturi de Expert IA muzeograf,
• 1 post de Expert II muzeograf
• 1 post de Șofer,
• ½ post de Consilier IA bibliotecar
În luna iunie s-au organizat concursuri pentru ocuparea a 2 dintre posturile
vacante existente, respectiv pentru postul de Șofer și pentru postul de Specialist în
relații publice.



Trimestrul III

Începând cu luna iulie 2018, ca urmare a

concursurilor organizate în luna iunie, s-au

ocupat două dintre posturile vacante,

respectiv postul de Șofer și postul de

Consilier IA relații publice.

La sfârșitul trim.III, situația posturilor vacante se prezenta astfel:
• 1 post de Cercetător,
• 2 posturi de Expert IA muzeograf,
• 1 post de Expert II muzeograf
• ½ post de Consilier IA bibliotecar

Menționăm că în 2018, conform deciziei Guvernului, norma de angajare a fost de
½ posturi eliberate în 2018.

Trimestrul IV

În luna noiembrie 2018 s-a organizat concurs de promovare în funcție pentru
postul de Expert în administrația publică din cadrul Compartimentului Secretariat
și Arhivă.
În urma promovării concursului de către ocupantul postului, începând cu 01
decembrie postul de Expert gradul II a fost transformat în Expert gradul I.

La sfârșitul anului 2018 situația posturilor din cadrul INSHR-EW se prezintă
astfel:
21 posturi prevăzute în organigramă, din care:
 16,5 posturi ocupate, din care: 1 Cercetător în concediu fără plată
 4,5 posturi vacante, astfel:
• 1 post de Cercetător,
• 2 posturi de Expert IA muzeograf,
• 1 post de Expert II muzeograf
• ½ post de Consilier IA bibliotecar



XIV. Activitate financiar-contabilă

În anul bugetar 2018 Institutul a avut un buget total de
2.615 mii lei defalcat pe surse astfel:
 bugetul statului suma de 1.985 mii lei;
 sume utilizate din excedentul anului precedent pentru

efectuarea de cheltuieli suma de 189 mii lei;
 venituri proprii 441 mii lei
 și venituri proprii din vânzare de carte de 18 mii din

care:

 88 mii lei pentru proiectul ”Asumarea istoriei nationale si participare in
memorializarea contemporana a Holocaustului in tari postcomuniste din
Europa Centrala si de est” finanțat din bugetul statului prin Unitatea
Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării
Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) sumă din care s-au făcut plăți în
valoare de 87.059 lei;

 219 mii lei, echivalentul a 47.209 euro, reprezentând plată în cadrul

proiectului EHRI 654164 finanțat de Uniunea Europeană prin Comisia

Europeană, sumă din care s-au făcut plăți în valoare de 33.412 euro,

echivalentul a 156.034 lei, suma rămasă urmând să acopere plățile

necesare pentru derularea proiectului până la primirea următoarei tranșe

din finanțare.

 116 mii lei, echivalentul a 28.370 euro, reprezentând plată în cadrul

proiectului „Countering Online Antisemitism and Antigypsyism„ EVZ

cofinanțat de fundația EVZ și de INSHR-EW, sumă din care s-au făcut plăți

în valoare de 24.960 euro, echivalentul a 114.424 lei.

 Veniturile proprii din vanzare carte și taxă eliberare adeverință

supraviețuitor Holocaust, au fost în valoare de 17.653,00 lei, din care au

fost efectuate plăți pentru bunuri și servicii in valoare de 12.657,00 lei.



Subvenția cheltuită în valoare de 1.826.597,00 lei a fost consumată în
totalitate astfel:

• salarii în valoare de 1.126.194,00 lei,
• bunuri și servicii în valoare de 645.040,00 lei;,
• acțiuni cu caracter științific și socio-cultural în valoare de 46.753,00 lei,
• achizitie licente- cheltuieli de capital în valoare de 8.610,00 lei.

Excuția bugetară a fost:

• 1.126 mii lei pentru cheltuieli de personal,
• 658 mii lei pentru bunuri şi servicii,
• 47 mii Cheltuieli cu proiectele culturale,
• 9 mii cheltuieli de capital
• și 357 mii lei cheltuieli proiecte (EHRI- 156 mii lei, EVZ- 114 mii lei,

UEFISCDI- 87 mii lei).
Creditele de angajament rămase aprobate în anul 2018 au fost transferate în
anul 2019 pentru CONCURSUL DE SOLUȚII ,,Amenajarea expoziției
permanente și a spatiilor conexe ale Muzeului Național de Istorie a Evreilor
și al Holocaustului din România", care se regăsesc în propunerea de buget
2019 în valoare de 3149 mii lei pentru realizarea execuției în anul 2019.
Executia anului 2018 s-a efectuat în procent de 84,01%.

În data de 07 iunie 2018 conform bugetului aprobat, a fost repartizată prin
HG 334/2018 din fondul de rezerva bugetară
suma de 3000 mii lei pentru demararea
procedurii de achiziție publică pentru
“Concursul de soluții amenajare Muzeul
Național de Istorie a Evreilor și
al Holocaustului din România” conform
Devizului estimativ de costuri, investiție și
proiectare.

În data de 30 iulie 2018 prin suplimentare buget cu excedentul anului 2017
si din redistribuire, s-a ajuns la suma de 3149 mii lei, iar la rectificarea
bugetară din data de 13.12.2018 prin OUG nr.101/2018 suma s-a majorat la
3163 mii lei.



Creditele de angajament rămase aprobate în anul 2018 au fost transferate în 
anul 2019 pentru CONCURSUL DE SOLUȚII ,,Amenajarea expoziției
permanente și a spatiilor conexe ale Muzeului Național de Istorie a Evreilor
și al Holocaustului din România", care se regăsesc în propunerea de buget
2019 în valoare de 3149 mii lei pentru realizarea execuției în anul 2019.

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.


