




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.



https://www.youtube.com/watch?v=2UCIBsXoQ68&t=19s

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




Planul de cercetare

Situația planului de cercetare pe anul 2020 este următoarea:

▪ Proiectul Infrastructura europeană pentru cercetarea
Holocaustului (EHRI 3) (Alexandru Florian coord., Marius
Cazan, Elisabeth Ungureanu, Ana Bărbulescu, Roxana Popa,
Daniel Boboc) s-a derulat conform graficului stabilit.

▪ Proiectul Infrastructura europeană pentru cercetarea
Holocaustului (EHRI-PP) (Alexandru Florian coord., Marius
Cazan, Elisabeth Ungureanu, Ana Bărbulescu, Roxana Popa,
Daniel Boboc) 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 20 de localităţi în care au
existat acţiuni anti-roma în timpul Holocaustului.

▪ Proiectul de premiere a trei studii academice desfăşurat în
perioada 1 aprilie – 1 septembrie 2020 a fost realizat. INSHR-EW
a organizat un concurs de selecţie a proiectelor în urma căruia au
fost declaraţi admişi doi candidaţi. Ambii candidaţi declaraţi
admişi au trimis studiile în termenul precizat în contractual de
finanţare. Cele două studii au fost publicate în numărul pe 2020
al revistei Holocaust. Studii şi cercetări.



Proiecte individuale

• Proiectul Despre şansa compensaţiilor pentru supravieţuitori în
anii ‘60-‘70 (Petre Matei) a fost finalizat, iar rezultatele diseminate
sub forma unui studiu publicat într-o revistă academică.

• Proiectul Perspective socio-rasiale ale definirii evreului în
legislaţia antisemită din România (Nicolae Drăguşin) a fost
finalizat, iar rezultatele diseminate sub forma unui studiu publicat
într-o revistă academică.

• Proiectul Nicolae Iorga şi problema evreiască (Ana Bărbulescu) a
fost finalizat, iar rezultatele diseminate sub forma unui studiu
publicat într-o revistă academică.

• Proiectul Monografia Regimentului 6 Vânători: 1940-1944
(Marius Cazan) a fost finalizat, iar rezultatele diseminate sub forma
unui studiu publicat într-o revistă academică.

• Proiectul Atitudinea evreilor din România față de retragerea
armatei române din Basarabia și Nordul Bucovinei (Daniel
Boboc) a fost finalizat, iar rezultatele diseminate sub forma unui
studiu publicat într-o revistă academică.

• Proiectul Lege și politică în România comunistă: investigații ale
Securității cu privire la crime de război comise în Transnistria
(1948-1955) (Andrei Muraru) a fost finalizat, iar rezultatele
diseminate sub forma unui studiu publicat într-o revistă
academică.

• Pentru proiectul Petiţii pentru repatrierea din Transnistria.
Analiză de conţinut (Ana Bărbulescu, Marius Cazan) s-a încheiat
etapa de selecţie şi editare a documentelor. Proiectul va fi finalizat
în 2021.

• Pentru proiectul Mărturii de la supravieţuitori în procesul
Pogromului din Iaşi (Marius Cazan, Daniel Boboc) s-a încheiat
etapa de selecţie şi editare a documentelor. Proiectul va fi finalizat
în 2021.



Contribuții publicistice

Cercetătorii Institutului au avut în cursul anului 2020 următoarele
contribuții publicistice:

1. Petre Matei, „The Reparation Game: Early Efforts at German
Compensation for the Jewish Victims of the Holocaust in Romania
(1967-1970)”, în Holocaust. Studii și cercetări, vol. XII, nr. 1 (13)/
2020, pp. 365-398.

2. Petre Matei, „Remembering the Roma Deportations in Post-
Communist Romania: The Dificult Path to a Shared Past” în Sonia
Catrina (editor), Holocaust Memoryscapes. Contemporary
Memorialization of the Holocaust in Central and East European
Countries, Bucureşti: Editura Universitară, 2020.

3. Petre Matei, „Between Nationalism and Pragmatism: The Roma
Movement in Interwar Romania” în Social Inclusion, vol. 8, issue 2,
305-315.

4. Petre Matei, Mihăilescu Vintilă, Roma. Der Diskurswandel, Wien:
New Academic Press, 2020.

5. Petre Matei, „Wie wurde der Zigeuner zum Ungeheuer” în Vintilă
Mihăilescu şi Petre Matei (eds.), Roma. Der Diskurswandel, Wien:
New Academic Press, 2020, pp. 145-179.

6. Alexandru Florian, „Vintilă Horia: between a fascist Past and an
Embelish Posterity”, ȋn Holocaust. Studii și Cercetări, vol. XII, no. 1
(13)/2020, pp. 181-218.

7. Ana Bărbulescu – „Nicolae Iorga and the Jews: Framing
Belongingness and Legitimating Exclusion”, în Holocaust. Studii și
cercetări, vol. XII, nr. 1 (13)/ 2020, pp. 219-245.



Contribuții publicistice

8. Marius Cazan, „The Romanian Participation in the Holocaust by
Bullets: The 6th ‘Vânători’ Regiment – A Case Study (II)”, ȋn
Holocaust. Studii și Cercetări, vol. XII, no. 1 (13)/2020, pp. 11-40.

9. Nicolae Drăguşin, “From What is a Jew to Who is a Jew for the
Romanian State? Changing Juridical definitions and Conflicting
Identities in Normative Acts (1938-1942)”, ȋn Holocaust. Studii și
Cercetări, vol. XII, no. 1 (13)/2020, pp. 119-154.

10. Nicolae Drăguşin, „Demons, Saints or Something Else? Holocaust
Actors and Victims of Communism in Theological Memorialisation
in Romania (2017-2018)” în Sonia Catrina (editor), Holocaust
Memoryscapes. Contemporary Memorialization of the Holocaust in
Central and East European Countries, Bucureşti: Editura
Universitară, 2020.

11. Nicolae Drăgușin, „Creștinism, iudaism, antisemitism” (recenzie
extinsă la volumul Evreul înainte și după Cristos de Ana Bărbulescu,
apărut la Ed. Curtea Veche, București, 2016) în Observator Cultural,
nr. 1014/21 mai 2020.

12. Daniel Boboc, „The Image of the Jew from the Northern Bessarabia
in the Gendermerie’s 1940 Investigation”, ȋn Holocaust. Studii și
Cercetări, vol. XII, no. 1 (13)/2020, pp. 41-72.

13. Andrei Muraru, „Outrageous Rehabilitations: Justice and Memory in
the Attempts to Restore the War Criminals’ Remembrance in Post-
Holocaust Romania. The Recent case of General Nicolae Macici (I)”,
ȋn Holocaust. Studii și Cercetări, vol. XII, no. 1 (13)/2020, pp. 327-
364.

14. Andrei Muraru, Gabriel N. Finder, Alexandre V. Prusin, Justice
behind the Iron Curtain: Nazis on Trial in Communist Poland
(recenzie) ȋn Holocaust. Studii și Cercetări, vol. XII, no. 1 (13)/2020,
pp. 414-420.



Comunicări științifice, workshop-uri

1. Marius Cazan, „The other side of bravery. The 6th Vȃnători
(Hunters’) Regiment in the campaign of 1941” în cadrul
conferinței online Post-Socialism Memory in Global Perspective:
Postcolonialism, Post-transition, Post-trauma, organizată de
Memory Studies Association, Chişinău (21 septembrie - 1
octombrie 2020).

2. Ana Bărbulescu, „The Transnistria ghettos – a social approach”,
în cadrul conferinței online Post-Socialism Memory in Global
Perspective: Postcolonialism, Post-transition, Post-trauma,
organizată de Memory Studies Association, Chişinău (21
septembrie - 1 octombrie 2020).

3. Daniel Boboc, „Reacții ale evreilor prezente în rapoartele
Poliției și Jandarmeriei în momentul adoptării Constituției din
1938” în cadrul Sesiunii Naționale de Comunicări Științifice,
organizator Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui, ediția a
XLIII-a (30 septembrie 1 octombrie 2020).





Situația planului editorial pe anul 2020 este următoarea:

▪ Revista Holocaust. Studii şi cercetări, vol. XII, nr. 1 (13) /2020,
clasificată B de către CNCS, a fost publicată.

▪ Volumul Holocaust Memoryscapes. Contemporary Memorialization of
the Holocaust in Central and East European Countries, editor Sonia
Catrina a fost publicat în parteneriat cu Editura Universitară. Volumul a
fost editat în cadrul proiectului Holocaust Memoryscapes (PN-III-P1-1.1-
TE-2016-0811).





Activitățile derulate în primele două luni ale
anului 2020 s-au derulat conform planificării,
presupunând organizarea de evenimente cu o
participare semnificativă din partea
categoriilor de public țintă.

Începând din luna martie, contextul epidemiologic a determinat schimbarea
strategiei privind organizarea evenimentelor și derularea proiectelor cultural-
educaționale. Prin urmare, o serie importantă de evenimente s-au desfășurat
online și, totodată, au fost realizate noi proiecte digitale care să răspundă
nevoilor de informare online.



24-26 ianuarie - Zilele filmului „Memoria
Holocaustului” – proiect cultural, inițiat de
Institutul „Elie Wiesel” în ianuarie 2015. Cea
de-a treia ediție a programului s-a desfășurat
în parteneriat cu Muzeul Național al Țăranului
Român, în contextul Zilei Internaționale de
Comemorare a Victimelor Holocaustului și a
împlinirii a 75 de ani de la eliberarea lagărului
de la Auschwitz. Ediția din ianuarie 2020 a
adus în atenția iubitorilor de film și istorie,
documentare premiate cu Oscar, filme
artistice și de animație care prezintă un trecut
ce și-a pus amprenta asupra celor care au
supraviețuit Holocaustului, asupra familiilor
lor și generațiilor care le-au urmat. La deschiderea oficială a evenimentului din

data de 24 ianuarie au participat și au
transmis un mesaj în memoria victimelor:
directorul Institutului „Elie Wiesel”, dl.
Alexandru Florian, E.S. dl. Valery I. Kuzmin,
ambasador al Federației Ruse, E.S. dl. Cord
Meier-Klodt, ambasador al Republicii Federale
Germane, doamna Tanya Collingrdige, Adjunct
al misiunii în cadrul ambasadei Regatului Unit
al Marii Britanii și Irlandei de Nord, doamna
Tania Berg-Rafaeli, Adjunct al misiunii în
cadrul ambasadei statului Israel și managerul
Muzeului Național al Țăranului Român, dl.
Virgil Nițulescu.

Pe parcursul celor trei zile, peste 600 de
persoane au participat la proiecția filmelor:



27 ianuarie - „Elie Wiesel şi memoria Holocaustului” seminar organizat în
cadrul proiectului Holocaust Memoryscapes (PN-III-P1-1.1-TE-2016-0811),
desfășurat în contextul Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor
Holocaustului.

La workshop au participat 23 de elevi și cadrele didactice coordonatoare de la
licee din București. Seminarul și-a propus să promoveze în rândul generațiilor de
tineri memoria Holocaustului precum și combaterea intoleranței, rasismului,
xenofobiei și antisemitismului. Având drept reper experiența lui Elie Wiesel,
supraviețuitor al Holocaustului și câștigător al Premiului Nobel pentru Pace,
relatată în romanul „Noaptea”, elevilor li s-a cerut să-și imagineze ce se întâmplă în
mintea adolescentului de 15 ani care privește inelele de fum negru de pe cer, fum
care emană din cuptoarele în care sora mai mică și mama sa au fost aruncate,
precum alte mii de victime.

În timpul seminarului au fost prezentate o serie de eseuri în limba română,
engleză, franceză precum și lucrări de artă grafică & pictură realizate de elevi pe
tema „Copilăria și adolescența în Holocaust”.



27 ianuarie – în contextul Zilei
Internaționale de Comemorare a
Victimelor Holocaustului, Institutul
Național pentru Studierea Holocaustului
din România a fost decorat cu ordinul
„Meritul Cultural” în grad de „Cavaler”,
categoria H „Cercetare științifică”.



24 februarie 2020 – Școala ALTFEL- întâlnire a unui grup de elevi (23) de la
Școala Gimnazială 190 cu un supraviețuitor al Pogromului de la Iași, Iancu
Țucărman. Întâlnirea a fost organizată în cadrul programului anual Școala
Altfel- inițiat de Ministerul Educației și Cercetării prin care se dorește
dezvoltarea competenței de învățare și a abilităților socio-emoționale ale
elevilor.

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.



24 aprilie – 31 decembrie - #lecțiadeistorieALTFEL – ghid educațional constând
într-o serie de 12 materiale care prezintă istoria comunităților evreiești din diverse
localități/regiuni și povești de viață ale victimelor Holocaustului, un proiect adresat
elevilor, cadrelor didactice, dar și tuturor celor care sunt curioși să (re)descopere
istoria României sub diversele ei forme.

Materialele realizate evidențiază diversitatea formelor sub care a avut loc
Holocaustul în România, în teritoriile administrate de aceasta și în Transilvania de
Nord și, totodată, prin conturarea poveștilor victimelor Holocaustului (copii,
adolescenți, tineri, familii întregi) stimulează empatia cititorului, încurajând
descoperirea istoriei Holocaustului dintr-o perspectivă diferită de cea a unei istorii
abstracte, teoretice.

Lecțiile includ informații despre istoria comunităților evreiești și a Holocaustului
din Bucovina de Nord, Bucovina de Sud, Dorohoi, Odessa, Pepeni (Basarabia),
Transilvania de Nord (Cluj -Napoca, Oradea) munca obligatorie din România
(vechiul Regat), Pogromul de la București, Pogromul de la Iași și despre deportarea
romilor nomazi și sedentari.

Prima lecție a fost publicată în data de 24 aprilie, iar următoarele au fost realizate și
publicate lunar, până la finalul anului 2020.

Lecțiile pot fi consultate online la adresa: http://www.inshr-ew.ro/portfolio-
item/lectiadeistoriealtfel/

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


10, 11, 18, 25 iunie - Predarea Holocaustului – oportunitate, metode

resurse - cursuri de formare pentru profesori de istorie din Republica Moldova

(Ocniţa, Briceni, Cahul, Criuleni, Ialoveni, Sîngerei, Donduşeni, Cantemir, Edineţ,

Râşcani), proiect organizat în colaborare cu Institutul de istorie orală din

Moldova şi Friedrich Ebert Stiftung-Moldova. Cursurile s-au derulat online. Din

partea Institutului „Elie Wiesel”, cercetătorii Ana Bărbulescu și Marius Cazan le-

au vorbit profesorilor despre predarea Holocaustului în școli.



28 iunie - #orașuldinfotografii-
expoziție de fotografie organizată în
perioada 28 iunie-28 iulie 2020 în
parteneriat cu Primăria
Municipiului Iași și cu sprijinul
Muzeului Județean de Istorie din
Brașov și vernisată în data de 28
iunie, în contextul comemorării a 79
de ani de la Pogromul de la Iași.
Fotografiile expuse prezintă orașul
Iași în ipostaze diferite: în iunie
1941, prin imagini de arhivă care
surprind scene din timpul
Pogromului, versus august-
octombrie 2019, prin ochii tinerilor
care au participat la concursul
#orașuldinfotografii. Expoziția a
reprezentat un omagiu adus
victimelor Pogromului de la Iași și,
totodată, a încheiat inițiativa lansată
prin intermediul concursului de
fotografii, aceea de a cerceta și a
cunoaște istoria locurilor care fac
parte din realitatea noastră
cotidiană.



17 august - 4 septembrie - „Elie Wiesel
Study Tour” – program educațional
organizat anual de American Councils for
International Education cu sprijinul
Ambasadei Statului Israel și a Institutului
„Elie Wiesel”, constând într-un seminar și
vizitarea unor situri memoriale din
România și Europa, cu scopul de a încuraja
tinerii să conștientizeze factorii politici,
sociali, culturali care au creat contextul
favorabil înfăptuirii Holocaustului.

Fiecare ediție a programului începe cu un
seminar de pregătire a studenților susținut
de experți în domeniu. La ediția din 2020,
seminarul s-a desfășurat online, în
perioada 17 august-4 septembrie. În
deschiderea evenimentului, din partea
Institutului „Elie Wiesel” le-a vorbit
studenților participanți, despre rolul
memoriei Holocaustului, Elisabeth
Ungureanu, director comunicare. De
asemenea, Marius Cazan, cercetător în
cadrul Institutului „Elie Wiesel” le-a vorbit
studenților despre memoria publică a
Holocaustului în România post-comunistă.



11 septembrie – vernisajul expoziției „Remember to resist”- proiect cultural organizat
de Asociația PLURAL în parteneriat cu Institututul „Elie Wiesel”, cu sprijinul Centrului
Cultural Ștefănești-Argeș și a Inspectoratului Școlar Județean Argeș. Evenimentul s-a
desfășurat în contextul comemorării a 78 de ani de la începerea deportării romilor
sedentari din România în Transnistria.

12 septembrie – workshop „Conservarea și vizibilizarea memoriei genocidului
romilor” – proiect educațional organizat de Asociația PLURAL în parteneriat cu
Institutul „Elie Wiesel”, cu sprijinul Centrului Cultural Ștefănești-Argeș și a
Inspectoratului Școlar Județean Argeș. Evenimentul face parte din proiectul finanțat de
EVZ Foundation prin care oferim cadrelor didactice, tinerilor romi, resurse educaționale
pentru o mai bună cunoaștere a Holocaustului romilor și pentru a încuraja adoptarea
unei atitudini responsabile de prevenire a acțiunilor extremiste, discriminatorii. Petre
Matei, cercetător în cadrul Institutului „Elie Wiesel” le-a vorbit participanților despre
deportarea romilor în Transnistria.

27 septembrie - Predarea Holocaustului – oportunitate, metode resurse,
cursuri de formare pentru profesori de istorie din Republica Moldova
(Ocniţa, Briceni, Cahul, Criuleni, Ialoveni, Sîngerei, Donduşeni, Cantemir, Edineţ,
Râşcani), proiect organizat în colaborare cu Institutul de istorie orală din
Moldova şi Friedrich Ebert Stiftung-Moldova. Cursurile s-au derulat online. Din
partea Institutului „Elie Wiesel”, cercetătorii Ana Bărbulescu și Marius Cazan le-
au vorbit profesorilor despre predarea Holocaustului în școli.



1 octombrie – 14 decembrie -
Holocaustul – o lecţie despre trecut
pentru generaţiile prezente şi
viitoare - curs de formare pentru
profesori din România şi Republica
Moldova organizat de INSHR-EW în
parteneriat cu The Olga Lengyel
Institute şi Institutul Intercultural
Timişoara. Elisabeth Ungureanu,
director comunicare și cercetătorii
Institutului Ana Bărbulescu, Marius
Cazan, Petre Matei au fost lectori în
cadrul cursurilor de formare, din
partea Institutului „Elie Wiesel”.

09 octombrie – Ziua Națională
de Comemorare a Victimelor
Holocaustului din România –
ceremonia anuală de
comemorare. Prim-Ministrul
României, reprezentanți ai
Președinției, Camerei Deputaților,
Guvernului, ai Corpului
Diplomatic, ai comunității
evreiești și ai societății civile au
participat la ceremonie, au
transmis un mesaj și au depus o
coroană în memoria victimelor.



4-5 noiembrie - Pentru o democrație activă - împotriva extremismului
de dreapta - program de formare adresat profesorilor din învățământul
pre-universitar. Program organizat de Friedrich Ebert Stiftung în
parteneriat cu Institutul „Elie Wiesel”, derulat online. Au participat
profesori din județul Mureș.

17 noiembrie - Predarea Holocaustului – oportunitate, metode
resurse, cursuri de formare pentru profesori de istorie din
Republica Moldova (Ocniţa, Briceni, Cahul, Criuleni, Ialoveni,
Sîngerei, Donduşeni, Cantemir, Edineţ, Râşcani), proiect organizat în
colaborare cu Institutul de istorie orală din Moldova şi Friedrich
Ebert Stiftung-Moldova. Cursurile s-au derulat online. Din partea
Institutului „Elie Wiesel”, cercetătorii Ana Bărbulescu și Marius
Cazan le-au vorbit profesorilor despre predarea Holocaustului în
școli.



www.roholocaust.com - Platforma Holocaustul în România este un proiect
digital realizat de Institutul „Elie Wiesel” în dorința de a facilita accesul
publicului larg la informații despre Holocaustul din România. Platforma le
oferă celor interesați să descopere istoria României dintr-o perspectivă
diferită informații despre principalele etape ale Holocaustului din România
(legile antisemite, Statul Național Legionar, Pogromul din București,
Pogromul de la Iași, deportările în Transnistria), povești de viață ale
victimelor, mărturii ale supraviețuitorilor, informații despre ghetourile și
lagările din Transnistria. Conținutul va fi îmbogățit și actualizat în mod
constant.

Proiectul reprezintă un instrument educațional ușor de utilizat de către
profesori și elevi. Informațiile sunt structurate astfel încât să faciliteze
vizualizarea imaginii de ansamblu a evenimentelor petrecute în timpul
Holocaustului în România și teritoriile administrate de către aceasta.
Utilizatorul poate filtra informația cronologic, geografic (poate selecta o
localitate și atunci se afișa o listă cu evenimente )sau poate accesa o listă de
evenimente.

http://www.roholocaust.com/




▪ 11-14 februarie – Munchen - EHRI-PP Kickoff Meeting și EHRI-PP General

Partner Meeting (Alexandru Florian, Elisabeth Ungureanu, Roxana Popa,

Marius Cazan, Ana Bărbulescu)

▪ 14-15 septembrie 2020 – EHRI-PP, General Partner Meeting (Elisabeth

Ungureanu, Roxana Popa, Marius Cazan)- derulat online.

▪ 16 septembrie 2020 – EHRI-3, Kick-off Meeting Lansare (Elisabeth

Ungureanu, Roxana Popa, Daniel Boboc, Ana Bărbulescu)- derulat online.





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 :

▪ 30 ianuarie – referitor la articolul laudatio la adresa lui Radu Gyr, publicat în Tribuna,
nr. 417/16-31 ianuarie 2020, revistă finanțată de Consiliul Județean Cluj.

▪ 3 februarie – cu privire la inițiativa Consiliul Local și a Primăriei sectorului 5 privind
reabilitarea bustului lui Nicolae Paulescu.

▪ 5 februarie – referitor la articolul publicat de Bună Ziua Iași „Am fost mintiti despre
Adolf Hitler?"

▪ 11 aprilie - în contextul mesajelor rasiste promovate în mediul online de către Denisa
Comănescu (Editura Humanitas), Vladimir Tismăneanu (University of Maryland) sau
Nicolae Bacalbașa (deputat PSD) la adresa membrilor comunității de romi.

▪ 16 aprilie – referitor la activitatea Teatrului Național Iași din mediul online, constând
în promovarea înregistrărilor în care diferiți actori recitau din poeți legionari.

▪ 14 august – referitor la soluția de renunțare la urmărirea penală în cazul magazinului
online care comercializa produse cu însemne fasciste, legionare și care făceau apologia
criminalilor de război.

▪ 24 septembrie – referitor la mesajul antisemit înscris pe gardul unui locuințe din jud.
Suceva, la adresa unui candidat la funcția de primar.

▪ 24 noiembrie – răspunsul Institutului „Elie Wiesel” la solicitarea vicepreședintelui
Senatului, Titus Corlățean, privind utilizarea formulei „ciuma roșie”.

▪ 4 decembrie – cu privire la afirmațiile rasiste ale unui cadru didactic din Baia Mare la
adresa reprezentanților comunității rome.

▪ 21 decembrie – cu privire la injuriile rasiste aduse reprezentanților comunității rome
de către un inspector din cadrul Ministerului Educației.





▪ Acord de parteneriat cu Primăria
Municipiului Iași – organizarea
expoziției #Orașuldinfotografii, iunie-
iulie 2020.

▪ Acord de parteneriat – Asociația
PLURARL & Inspectoratul Școlar
Județean Argeș- expoziția „Remember
to resist”.

▪ Acord de parteneriat – Asociația
PLURARL & Centrul Cultural
Ștefănești- workshop „Conservarea și
vizibilizarea memoriei genocidului
romilor”





Pe parcursul anului 2020 s-a menținut blocajul
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 31/2002, care
încriminează negarea Holocaustului și
promovarea imaginii persoanelor vinovate de
crime de război, nu au fost încă încheiate.

La Constanța nu a fost schimbată deși au existat
atenționări lansate în urmă cu peste cinci ani.

În București, în sectorul 2, administrația refuză
de ani buni să îndepărteze bustul ridicat în
memoria unei persoane condamnate pentru
crime de război.

Dosarele penale pentru salutul nazist,
comercializarea de produse cu însemne naziste
sau evenimente cu ritualuri legionare se află în
cercetare de maimulți ani.





În 2020 cercetătorii INSHR-EW au
continuat să urmărească dinamica
discursului antisemit şi instigator
la ură împotriva evreilor pe
platformele de socializare de limba
română şi pe cele mai active site-
uri şi bloguri care publică
sistematic materiale cu potenţial
instigator.

În contextual pandemiei şi a crizei
sanitare s-au dezvoltat numeroase
teorii ale conspiraţiei cu caracter
antisemit, unde statul Israel şi
anumite persoane cărora li se oferă
o identitate evreiască încearcă să
impună omenirii, prin intermediul
virusului şi/sau a vaccinului
diverse forme de control. O altă
sursă majoră de teorii ale
conspiraţiei care au vehiculat
prejudecăţi şi stereotipuri
antisemite s-a dezvoltat în jurul
comunităţilor online Qanon. După
ce unele reţele sociale le-au
restricţionat activitatea şi au
semnalizat conţinutul înşelător din
cadrul acestei mişcări
popularitatea sa s-a diluat.

O parte a concluziilor activităţii de monitorizare se regăsesc în raportul
publicat de către INSHR-EW în mai 2020: Raport de monitorizare a
antisemitismului. 2019-aprilie 2020 (http://www.inshr-ew.ro/wp-
content/uploads/2020/05/INSHR-EW-Raport-de-monitorizare-
antisemitism-2019-aprilie-2020.pdf ).

http://www.inshr-ew.ro/wp-content/uploads/2020/05/INSHR-EW-Raport-de-monitorizare-antisemitism-2019-aprilie-2020.pdf




În anul 2016, prin Hotărârea de Guvern nr. 625 s-a instituționalizat proiectul
organizăriiMuzeului 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, concurs anulat
ulterior datorită retragerii imobilului de pe str. Lipscani din administrarea
Institutului „Elie Wiesel”.



Un nou imobil adecvat organizării Muzeului Național de Istorie a Evreilor și al
Holocaustului din România a fost identificat în 2019. În decursul anului 2020 au
fost parcurse următoarele etape:

▪ Realizarea expertizei tehnice a imobilului din Calea Victoriei nr. 218;
▪ Pregătirea caietului de sarcini și a regulamentului în vederea lansării unui nou

concurs de soluții;
▪ Lansarea și organizarea concursului de soluții pentru amenajarea expoziției

permanente și a imobilului din Calea Victoriei nr. 218 conform următorului
grafic:

În 2021 urmează declararea câștigătorului și semnarea contractului în
vederea începerii lucrărilor de proiectare.





La începutul anului 2020, din cele 21 posturi finanțate erau
ocupate 18 posturi, 3 posturi fiind vacante, astfel:
• 2 posturi de Expert IA muzeograf;
• 1 post de Expert I muzeograf.
În luna martie s-au organizat concursuri pentru ocuparea
posturilor vacante de Consilier IA și Consilier I – Muzeograf.
Concursurile nu s-au finalizat deoarece nu a fost depus niciun
dosar de candidatură.

Începând cu data de 01 ianuarie 2020, 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.

Având în vedere contextul epidemiologic cauzat de virusul
SARS CoV-2 și blocarea concursurilor pentru ocuparea
posturilor vacante (stabilită prin Art.27, alin. (3) din Legea nr.
55/2020), INSHR-EW nu a mai putut relua organizarea
concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante.

Începând cu 09 octombrie s-a vacantat și postul de Consilier
IA Bibiliotecar, post cu o normă de 5 ore/zi.

La sfârșitul anului 2020 situația posturilor din cadrul INSHR-
EW se prezenta astfel:

➢ 21 posturi prevăzute în organigramă, din care:

• 17,5 posturi ocupate

• 3,5 posturi vacante, după cum urmează:

▪ 2 posturi de Consilier IA muzeograf,

▪ 1 post de Consilier I muzeograf,

▪ 0,5 posturi de Consilier IA bibliotecar.





În anul bugetar 2020 Institutul a avut un buget total de 3.414 mii lei defalcat
pe surse astfel:
• bugetul statului suma de 2.814 mii lei;
• sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de

cheltuieli suma de 243mii lei;
• Prefinanțare 286 mii lei în cadrul proiectului EHRI 871111 finanțat de

Uniunea Europeană prin Comisia Europeană;
• venituri proprii 71 mii lei.

Veniturile proprii:
• 42 mii lei pentru proiectul „Asumarea istoriei

naționale și 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);

• 29 mii lei, reprezentând venituri proprii din
vânzare carti.



Subvenția primită în valoare de
2.719 mii lei a fost consumată în
totalitate astfel:

• salarii in valoare de 1.662 mii lei
• bunuri și servicii în valoare de

824mii lei
• acțiuni cu caracter științific și

cultural în valoare de 67 mii lei
• cheltuieli de capital în valoare de

166mii lei.

Execuția bugetară a fost:

• 1.672 mii lei pentru cheltuieli de
personal

• 843 mii lei pentru bunuri şi
servicii

• 77 mii cheltuieli cu proiectele
culturale

• 166 mii cheltuieli de capital
• 160 mii lei cheltuieli proiecte

( EHRI, UEFISCDI)
• 11 mii recuperare plati efectuate

in ani precedenti(concedii
medicale).

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.




